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மார்கழித்	திங்கள்	மதிநிைறந்த	நன்னாளால்
நீராடப்	ேபா வீர்!	ேபா மிேனா,	ேநரிைழயீர்!
சீர்மல் ம்	ஆய்பா ச்	ெசல்வச்	சி மீர்காள்!
ர்ேவல்	ெகா ந்ெதாழிலன்	நந்தேகாபன்	 மரன்

ஏரார்ந்த	கண்ணி	யேசாைத	இளஞ்சிங்கம்
கார்ேமனிச்	ெசங்கண்	கதிர்மதியம்	ேபால்	 கத்தான்
நாரா	யணேன	நமக்ேக	பைறத வான்
பாேரார்	 கழப்	ப ந்ேதேலா	ெரம்பாவாய்!
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தல்நாள்	ேநான் 	ஆரம்பிக்ைகயில்	அழகாக	தீபக்	ேகாலம்	ேபாட் 	ஆரம்பிக்கலாம்.		ஆண்டாளின்	காலத்தில்
நிலா	வீ ம்	நாளில்	ஆரம்பித்தித்தி க்கிற .		காலம்	ெசல்லச்	ெசல்லப்	ப வங்கள்	மா பட	மா பட

இ ம்	மாறி	இ க்கிற .	

மதிநிைறந்த	நன்னாளில்	நீரா த்	 ய்ைம டன்	நந்தேகாபன்	 மாரன்	ஆன	அந்தப்	பரந்தாமைன,	 ரியைனப்
ேபான்ற	ஒளி	ெபா ந்திய	 கத் ைடயாைனப்	ேபாற்றிப்	பா னால்	அவன்	நமக் 	அந்த	ைவ ண்டப்
பதவிையேய	ெகா த் வி வான்	என்கிறாள்	ஆண்டாள்.

பட்டர்பிரான்	ெபற்ெற த்த	ெபண்பிள்ைளயான	ஆண்டாள்,	கண்ணேனா 	இரண்டறக்	கலக்கேவண் 	பாைவ
ேநான் 	ஆரம்பிக்கிறாள்.	நாள்,	ந த்திரம்	எல்லா ம்	பார்த் 	ஆரம்பிக்கிறாள்.	மார்கழி	மாதம்,	 ரணச்
சந்திரன்	நிைறந் 	ேதான் ம்	நன்னாளாம்	அ .	அைனவைர ம்	நதியில்	நீரா ப்	பாைவ	ேநான்ைப
ஆரம்பிக்கலாம்	என	அைழக்கிறாள்.	ஆய்பா யின்	ெசல்வச்	சி மிகைள	அைழக் ம்	ஆண்டாள்
நந்தேகாபைனக்	 ர்ேவல்	ெகா ந்ெதாழிலன்	என் 	 கிறாள்.	ெகா ந்ெதாழிலன்	என்ப 	இங்ேக
ெகா ைமயான	ெதாழிைலச்	ெசய்பவன்	என்ற	ெபா ளில்	வரா .	ெகா க்கின்றவன்	என்ற	ெபா ளிேலேய
நான்	பார்க்கிேறன்.	 ர்ேவலால்	காைளகைள ம்,	மா கைள ம்	அடக்கி	ஆ ம்	நந்தேகாபன்	தன்	ஈைகத்
தன்ைமயால்	சிறந் 	விளங் வைத	ஆண்டாள்	இங்ேக	 ட் க்காட் கிறாள்.	அத்தைகய	நந்தேகாபனின்
மாரன்	ஆன	கண்ணன்,	ஏரார்ந்த	கண்ணியான	யேசாைதயின்	இளம்	சிங்கம்	என் ம்	 கிறாள்.	ஏரார்ந்த

என்றால்	வ வான,	அழகிய	கண்கைள	உைடய	அல்ல 	அழகிய	ேதாற்றத்ைத	உைடய	என் 	ெபா ள்
ெகாள்ளேவண் ம்.	

அந்தக்	கண்ணனின்	நிறேமா	கார்ேமனி.	கண்கேளா	எனில்	சிவந்த	வரிகைள ைடய	ெசங்கண்கள்	அைவ
மலர்ந் 	நம்ைமப்	பார்க் ம்ேபா 	ெசந்தாமைரேயா	எனத்	ேதாற் கிற .	 கேமா	எனில்	ேகா 	 ரியப்
பிரகாசத்ைத	ஒத்தி க்கிற .	இத்தைகய	 கத்ைத	உைடய	கண்ணன்,	நாராயணன்	என்ற	ெபயர்
ெகாண்டவன்	அவன்	நமக் 	நாம்	வி ம் வைதக்	ெகா ப்பான்;	பைற	த வான்	என்ப 	ேமா ம்	என்பைத
ேநர யாகக்	 றிக்காமல்	வி ம் வைதக்	ெகா ப்ப 	என்ேற	வ ம்.	இங்ேக	நாம்	என்ன	வி ம்பப்	ேபாகிேறாம்?
க்திையத்	தாேன?	இந்தப்	பாெரல்லாம்	 கழ்ந் 	ேபாற் ம்	கண்ணைனப்	பா த்	 தித்தால்	அவன்	நமக்

ஞானமாகிய	 க்திையக்	ெகா ப்பான்.

இப்ேபா 	நாரயணீயத்தில்	பட்டத்திரி	 வைதப்	பார்க் ம்	 ன்	பட்டத்திரி	பற்றிய	ஒ 	சி 	அறி கம்.
ேகரளத்ைதச்	ேசர்ந்த	ேமல் த் ர்	நாராயண	பட்டத்திரி	தன 	 வான	அச் த	பிஷார க் 	வந்தி க் ம்
வாத	ேநாையத்	தனக் 	அளிக் மா 	வி ம்பிப்	ெபற் க்ெகாண்டவர்	.	பின்னர்	ேநாயின்	க ைம	தாங்காமல்

வா ரில்	இைறவன்	சந்நிதியில்	100	நாட்கள்	தங்கி	ஒ 	நாைள	ஒ 	தசகம்	வீதம்	1036	ஸ்ேலாகங்கைள
இயற்றினார்.	ஆரம்பிக் ம்	 ன்னர்	எதில்	ஆரம்பிப்ப ,	எப்ப 	ஆரம்பிப்ப 	என்ப 	 ரியாமல்	இ ந்தவைரத்
ஞ்சத் 	எ த்தச்சன்	என்பவர்	"மச்சம்	ெதாட் 	உண்"	என் 	 ற	எ த்தச்சனின்	கல்வி	ஞானத்ைத ம்

எல்லாவற் க் ம்	ேமல்	அவரின்	பக்திைய ம்	அறிந்தி ந்த	பட்டத்திரி	 தலில்	 ழம்பினா ம்	பின்னர்
ெதளிந்தார்.	பகவானின்	மச்சாவதாரம்	அவர்	மனக்கண்களில்	ேதான்றிய 	.	பத் 	அவதாரங்கைள ம்
ரணமாக	எ தி	நிைற 	ெசய்ய	எண்ணம்	ெகாண் 	 தலில்	தன்	பிரார்த்தைனகைள	பகவத்	ைவபவம்,

ெசளந்தர்யம்,பக்தி	ல ணம்	ஆகிய	 ைறகளில்	ெதரிவித் 	விட் 	ஆரம்பிக்கிறார்.	 ம்	அத்ைவதக்
க த் க்களாகேவ	காணப்ப ம்	இந்த	நாராயணீயம்	மிக	உயர்ந்தெதா 	ேவதாந்தமாகக்	க தப்	ப கிற .
ேம ம்	இ 	 வைடந்த	 றாம்	நாள்	பட்டத்திரியின்	வாத	ேநா ம்	நீங்கி	ஆண்டவ ம்	தைலயைசத்
இவரின்	கவிைதகைளப்	பாராட் 	திவ்ய	தரிசன ம்	அளித்தான்.		

இைதேய	நாராயண	பட்டத்திரி	நாராயணீயத்தில்	 வ 	எப்ப 	எனில்,	
"படந்ேதா	நாமாநி	ப்ரமதபர	ஸிந்த்ெதள	நிபதிதா:



ஸ்மரந்ேதா	 பம்	ேத	வரத	கதயந்ேதா	 ணகதா
சரந்ேதா	ேய	பக்தாஸ்த்வயி	க 	ரமந்ேத	பரம ந்
அஹம்	தந்யாந்மந்ேய	ஸமதிகத	ஸரவாபிலஷிதாந்"

அந்தப்பரம்ெபா ளான	பகவான்	ேவண் ம்	வரங்கைள	அ ம்	அ ளாளனாக
இ க்கிறார்.	அவ ைடய	பக்தர்கள்	பகவானின்	திவ்ய	நாமங்கைளப்
பா க்ெகாண் ம்	ஆ க்ெகாண் ம்	ேபரழ 	வாய்ந்த	அற் தத்	தி ேமனிைய
தியானம்	ெசய் 	ெகாண் ம்	ஆனந்தமாக	இ க்கின்றார்கள்.	பகவானின்
ணாதிசயங்கைள	வர்ணிக் ம்	திய்வ	நாம	சரித்திரங்கைளப்	பற்றிப்

ேப கிறார்கள்.	இத்தைகய	ஆநந்தமயமான	வாழ்க்ைகயில்	அவர்க க்
எ ம்ெபா ட்டன் .	ஆைசகேள	அற்ற	பாக்கியசாலிகள்	அவர்கள்	என்கிறார்.

ஒ 	அசட் த்	தனமான	 யற்சி.	தி ப்பாைவக் ம்	பட்டத்திரியின்
நாராயணீயத் க் ம்	ஒப்பிட் 	எ த	 யவில்ைல	என்றா ம்,	ஓரள க்
அந்தப்ெபா ள்	வ ம்	நாராயணீயப்	பாடல்களாய்த்	ேத 	எ த்தி க்ேகன்.	இதற்
எந்த	அள 	வரேவற் 	இ க்கிற 	என்பைதப்	ெபா த் 	ேமேல	ெதாட ம்.	நன்றி.
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ைவயத் 	வாழ்வீர்காள்	நா ம்	நம்பாைவக் 	(ச்)
ெசய் ம்	கிரிைசகள்	ேகளீேரா	பாற்கட ள்
ைபயத்	 யின்ற	பரமன 	பா
ெநய் ண்ேணாம்	பா ண்ேணாம்	நாட்காேல	நீரா
ைமயிட் 	எ ேதாம்	மலரிட் 	நாம்	 ேயாம்
ெசய்யாதன	ெசய்ேயாம்	தீக் றைளச்	ெசன்ேறாேதாம்
ஐய ம்,	பிச்ைச ம்	ஆந்தைன ம்	ைககாட்
உய் மாெறண்ணி	உகந்ேதேலார்	எம்பாவாய்.

	

	

	

இைறவைன	அர்ச்சிக்கப்	 க்கள்	ேதைவ.		ஆகேவ	இன் 	 ைஜக் 	உகந்த
மலர்க்ேகாலம்	ேபாடலாம்.

http://sivamgss.blogspot.in/2010/12/2_17.html
http://sivamgss.blogspot.in/2010/12/2_17.html
http://sivamgss.blogspot.in/2010/12/2_17.html


ேநான் 	எப்ப 	இ க்கேவண் ம்	என் ம்	விதி ைறகைள	இங்ேக	ஆண்டாள்
ெசால்கிறாள்.		எந்ேநர ம்	ஈஸ்வர	தியானமாக	அந்தப்	பாற்கட க் ள்
ேயாகநித்திைர	ெசய் 	ெகாண் க் ம்	பரந்தாமனின்	தி வ கைள
அைடயேவண் ெமனில்	தினந்ேதா ம்	நீரா த்	 ய்ைமயாக	இ ந்தால்	மட் ம்
ேபாதா .		ைமயிட் க்	ெகாள்ளாமல்	 க்கைளச்	 டாமல்,
ெசய்யக் டாதவற்ைறச்	ெசய்யாமல்,	தீய	ெசாற்கைளச்	ெசால்லாமல்,	தீய
ெசயல்கைளச்	ெசய்யாமல்	ஞானியர்க் ம்,	மற் ம்	இல்லாதவர்க் ம்	அவரவ க்
ேவண் யவற்ைற	தானம்	ெசய் ம்	இவ் லகம்	உய் மா 	மட் மின்றி	நம்மால்
மற்றவ ம்	மனம்	உகந் 	மகிழ்ச்சி டன்	இ க் மா ம்	மனைதச்	 த்தமாக
ைவத் க்	ெகாள்ள	ேவண் ம்.	

	

ைவயத் 	வாழ்வீர்காள்	என் 	விளிக் ம்	ஆண்டாள்	இவ் லக	வாழ்க்ைகையப்
ெபரிதாகக்	 கிறாள்.	இங்ேக	இவ்விதம்	 வதன்	காரணம்	பரமேனா	 மியில்
வந் 	ராமனாக	அவதரித் 	மனித	வாழ்க்ைகயில்	உள்ள	எல்லாக்	கஷ்டங்கைள ம்
அ பவித்தி க்கிறான்.	அேத	ேபால்	கண்ணனாக	வந் 	ஒ 	சின்னஞ்சி
ழந்ைத	எப்ப 	எல்லாம்	ெபற்ற	தாய்க் ம்,	தந்ைதக் ம்	ஆநந்தத்ைதத்	த ேமா

அப்ப க்	ெகா த்தி க்கிறான்.அேதா 	மட் மா??	ேகாபிைககளின்	தாபத்ைதத்
தீர்க்கிறான்.

	



ஒவ்ெவா 	ேகாபி ம்	கண்ணைனத்	தங்க டேனேய	இ க்கிறவனாய்க்
காண்கின்றார்கள்.	ஒ த்தியிடம்	விைளயா னால்,	இன்ெனா த்தியிடம்
ேகாவிக்கிறான்.	மற்ெறா த்திக் 	மா கறக்க	உதவினால்,	ேவெறா த்தியின்
மா கைள	ேமய்க்கிறான்.	ராைத டேனா	ேகட்கேவ	ேவண்டாம்.	 ல்லாங் ழைல
ஊதிக்ெகாண் 	ஆ ப்	பா க்	களிக்கிறான்.அவ ைடய	ராஸக்ரீைடயின்	 தல்

	

ரஸிேகஸ்வரியாக	ராைத ம்	இ க்கிறாள்.	இப்ப 	அந்தப்	பரந்தாமேன	ைவ ந்தம்
ேவண்டாம்,	 மிக் 	வந்தால்	அங்ேக	என்	அ யார்கேளா 	ஆ ப்பா க்ெகாண்

	

அவர்கள்	ெசான்னவண்ணம்	ேகட் க்ெகாண் 	இ க்கிறேத	 கம்	என் 	ஓேடா



	

வந் வி கிறான்	அல்லவா?அதனாேலேயா	என்னேமா	ஆண்டாள்,	ைவயத்
வாழ்வீர்காள்	என் 	 ப்பி கிறாள்.

ேமேல	அவள்	 வ 	எல்லாம்	விரத	நியமங்கள்.	விரதம்	இ ப்ப 	என்ப 	ெவ ம்
வயிற் க் 	உண்ணாமல்	பட் னி	இ ப்ப 	மட் மல்ல.	உடல்	மட் மில்லாமல்	உள்ளத்

ய்ைம ம்	ெபறேவண் ம்.	அதற் 	ஆண்டாள்	ெசால் ம்	விரத	நியமங்கைளப்
பா ங்கள்:

பாற்கடலில்	ைபயத்	 யி கிறானாம்	பரமன்.	

பாற்கடலில்	அவன்	என்ன	 க்கம்	 ங் கிறான்??	அ 	ேயாக	நித்திைர
அல்லவா??	கீேழ	ஆதிேசஷன்	எ க் ?	 ண்டலினி	எப்ப 	உறங் கிறேதா	அைதச்
ட்டத்	தாேன.	ஐந் 	இந்திரியங்கைள ம்	ஐந் 	 கங்களாய்க்	ெகாண்ட

ஆதிேசஷன்	ேமல்	ஆண்டவன்	ேயாகநித்திைர	ெகாண் க்கிறான்.	ஆக	நம்
மனம்,	வாக் ,	காயம்	அைனத் க் ம்	அதிபதியான	அவன்	ைபய=ெமல்லத்	தான்
யி கிறானாம்.	அ யா க்ெகல்லாம்	ஓேடா 	வந் 	அ ள்	ெசய் ம்	பரமன்

ெமல்லத்	தாேன	 ங்க	 ம்??
அவ ைடய	தி வ த்	தாமைரகைள	நிைனந் 	பா ேவாம்	என் ம்	ஆண்டாள்,
ேநான் 	 ற் ம்	நியமங்களாய்	ெநய் ண்ேணாம்,	பா ண்ேணாம்,	என் ம்
ெநய்க் ம்,	பா க் ம்	தைட	விதிக்கிறாள்.	ஆஹா,	இ 	என்ன???
கண்ண க் ப்	ப்ரீதி	ெநய் ம்,	பா ம்	தாேன?	ஆமாம்,	ேகா லத்தி ம்	ெநய் ம்,
பா ம்	தாேன	ஓ ம்??ஆம்,	ஆனால்	அைத	நாம்	தான்	உண்ணக்	 டா .
கண்ண க் 	அர்ப்பணிக்கேவண் ம்.	 ய்ைமயான	உள்ளத்ேதா 	ெநய் ம்,



பா ம்	ேசர்க்காமல்	நம்மிடம்	இ ப்பைத	அந்தக்	கண்ண க்ேக	எனக்
ெகா த் வி ேவாம்.	இங்ேக	பாற்கடலில்	இ க் ம்	பரமைனப்	பார்த்த
கண்க க் 	அதன்	பின்ன ம்	உணவில்	நாட்டம்	இ க் மா	என் ம்
ெகாள்ளலாம்.	

ெபண்களாகிய	நாம்	ஆைட,	ஆபரணங்களால்	அலங்கரித் க்ெகாள்வதில்	நாட்டம்
உைடயவர்கள்.	ஆனால்	இப்ேபா 	கண்ண க்காக	அைத ம்	நாம்	தியாகம்
ெசய்யேவண் ம்.	காைல	சீக்கிரேம	எ ந் 	 ளித் ,	கண்	ைம	இட் 	கண்களில்
எ தாமல்,	மலர்களால்	நம்ைம	அலங்கரித் க்ெகாள்ளாமல்,	ெநய்,	பால்
ேசர்க்காமல்	உண 	அ ந்தி	அந்தப்பரமனின்	தி வ 	தரிசனத்ைத	நிைனத்
அவன்	 கழ்	பா க்ெகாண் ப்ேபாம்.	இப்ப 	இ க் ம்	நாட்களில்	நாம்
ெசய்யாதன	எ ம்	ெசய்ேயாம்.	அதாவ 	நற்ெசயல்கைளேய	ெசய்யேவண் ம்,
நல்	எண்ணங்கைளேய	சிந்திக்கேவண் ம்.	நல்	வார்த்ைதகைளேய	 றேவண் ம்.
தீங் 	நிைனயாமல்	இ க்கேவண் ம்.	நல்	ெசாற்கைளப்	ேபசேவண் ம்,	தீய
ெசாற்கைளப்	ேபசக்	 டா .	இைதத்	தான்	ஆண்டாள்	தீக் றைளச்
ெசன்ேறாேதாம்	என்கிறாள்.	உடல்	மட் ம்	 த்தமாய்	இ ப்ப 	விரதம்	இல்ைல,
உடேலா 	மன ம்	ேசர்ந் 	 த்தமாக	இ க்கேவண் ம்.	அர்ப்பணிப் 	உணர்ேவா
ஆண்டவனிடம்	நம்ைமேய	நாம்	அர்ப்பணித்தால்	அவன்	நமக் 	ேமா த்ைதக்
ெகா ப்பான்.	

அ 	மட் ம்	ேபாதா .	ஐய ம்,	பிச்ைச ம்	ஆந்தைன ம்	ைககாட் 	என் 	ேம ம்
ெசால்கிறாள்.	ஐயம்	என்ப 	ரிஷிகள்,	 றவிகள்	,	பிரமசரிய	விரதம்	இ க் ம்
பிரமசாரிகள்	ேபான்ேறா க் ப்	ேபா ம்	பிக்ைஷ	என் 	 றலாம்.	ஐயம்	இங்ேக
சந்ேதகம்	என்ற	ெபா ளில்	வரவில்ைல.	"ஐயமிட் 	உண்"	என்ப ம்	உயர்ந்தெதா
க த்ைதத்	தான்	 கிற .	 றவிகள்,	ரிஷிகள்,	 னிவர்கள்,	பிரமசாரிகள்
ேபான்ேறா க் 	நாம்	தின ம்	பிக்ைஷ	அளிக்கேவண் ம்.	அவர்கைளத்	ேத ப்
ேபாயாவ 	அளித்தல்	நம்	கடைம	என்பார்கள்.	பிரமசாரிகள்	பிக்ைஷ	எ த்ேத
உண்ணேவண் ம்	என்ப 	ஒ 	காலகட்டத்தில்	கட்டாயமாய்	இ ந்த .	ஒ 	 ைற
பிக்ைஷ	ேகட்ட	வீட் ல்	ம ைற	ேபா ம்	ேகட்கக்	 டா .	அேத	ேபால்	ஒ 	வீட் ல்
ேகட் க்ெகாண்ேட	நிற்கக்	 டா 	என	அதற் ம்	பல	நியமங்கள்	உண் .
அத்தைகயெதா 	உயர்ந்த	த மத்ைத	நாம்	ேத ப்	ேபாய்ச்	ெசய்யேவண் ம்
என்கிறாள்	ஆண்டாள்.	ெபா வாய்	பிக்ைஷையேய	ேகவலமாய்	எண் ம்	இந்தக்
காலத்தில்	இெதன்ன	ஐய ம்,	பிச்ைச ம் 	இரண் 	தர ம்	ஒண்ைணேய
ெசால்லி	இ க்காேள 	ேதா ம்.	

ேமற்கண்டவர்கள்	மட் மின்றி	ஏைழகள்	இ ப்பார்கேள	அவங்க க் 	உண
அளிப்பைதத்	தான்	இரண்டாம்	 ைற	ெசால்லி	இ க் ம்	பிச்ைச	என்ற	வார்த்ைத



றிக் ம்.	ஏைழகள்,	 தியவர்கள்	என் 	சாப்பிட	உணவில்லாமல்	பிச்ைச	ேகட்
வ ம்	நபர்க க் ம்	நம்மிடம்	இ ப்பைதக்	ெகா க்கேவண் ம்	என்கிறாள்
ஆண்டாள்.	இைவ	எல்லாத்ைத ம்	ெகா த் விட்டால்	நாம்	உய் மா 	கண்ணன்
அ ள்	நமக் க்	கிைடக் ம்.	நாம்	அைனவ ம்	உவப் டன்	இ ப்ேபாம்	ெபண்கேள.	

இங் ம்	அேத	பக்தி	தான்.	ஆனால்	இ 	ெகாஞ்சம்	மா பட்ட .	நாராயண
பட்டத்திரி	கண்ணைன	ேவண் கிறார்	இவ்விதம்:

"பவத்பக்திஸ்	தாவத்	ப்ர க	ம ரா	த்வத் ண	ரஸாத்
கிமப்யா டா	ேசத்	அகில	பரிதாப	ப்ரசமநீ
நஸ்சாந்ேத	ஸ்வாந்ேத	விமல	பரிேபாேதாதய	மிலந்
மஹாநந்தாத்ைவதம்	திஸதி	கிமத;	ப்ரார்த்யம்	அபரம்"

பரமனின்	ெச த் ம்	பக்தியான 	அவ ைடய	க ைணயால்	அ யார்க க்
என	ஓேடா 	வந் 	அ ம்	தயாள	 ணத்தால்	இனிைமயாக	இ ப்பதா ம்,
அைனவரின்	மனத்	தாபங்கைள ம்	அ ேயா 	அகற் ம்	சக்தி	பைடத் ம்,
உள்ளத்தில்	ஞாநத்ைத	உண்டாக் வதா ம்,	கைடசியின்	அவேனா 	ஒன்றாய்க்
கலக் ம்	ேபரானந்தத்ைதத்	த வதா ம்	இ க்கிறதாம்.	அேதா 	மட் மா??
அவன்	இ க் மிடம்	ைவ ந்தம்	என்றா ம்	இங்ேக	பட்டத்திரிேயா
க்ேஷத்திராடனம்	ெசய்யேவண் ம்	என் ம்	ஆைச	ெகாள்கிறார்.	வாத	ேநாயால்
பீ க்கப்	பட்டவ க் 	க்ேஷத்திராடனம்	ெசய்யேவண் மாம்.

""வி ய	க்ேலஸாந்	ேம	 	சரண க்மம்	த் த	ரஸம்
பவத்க்ேஷத்ர	ப்ராப்ெதள	கரமபி	ச	ேத	 ஜந	விெதள
பவந் ர்த்யாேலாேக	நயநம்	அத	ேத	பாத லஸீ
பரிக்ராேண	க்க்ராணம்	ஸ்ரவணமபி	ேத	சா சரிேத"

பக்திக்	கடலில்	 ழ்கித்	திைளக் ம்	பட்டத்திரி	தன்	கால்கள்	பகவானின்	திவ்ய
க்ேஷத்திரங்கைளத்	தவிர	மற்ற	இடங்க க் ச்	ெசல்லேவண்டாம்	என ம்,	ைககள்
பகவானின்	வழிபாட்ைடேய	ெசய்யேவண் ம்	என ம்,	நாசிகள்	பகவா க்
அர்ப்பணம்	 ளசிையத்	தவிர	மற்றப்	ெபா ட்களின்	மணத்ைத	 கரேவண்டாம்
என ம்,	கண்கள்	எப்ேபா ம்	அந்த	திவ்ய	மங்கள	ெசா பத்ைதேய
காணேவண் ம்	என ம்,	கா கள்	பகவானின்	சரித்திரத்ைத	அல்லா
மற்றவற்ைறக்	ேகட்கேவண்டாம்	என் ம்	விதிையச்	ெசய் மா 	பகவாைன
ேவண் க்	ெகாள்கிறார்.	ஆண்டாேளா	நாேம	கட் ப்பாடாக	இ க்கேவண் ம்
என் 	 ற,	பட்டத்திரிேயா,	பகவான்	கிட்ேடேய	ேபாய்	என்	மனம்,	நா,	கண்,	கா ,
க் ,	ைககள்,	கால்கள்	என	அைனத்ைத ம்	ேவெறா 	விஷயத்ைத



நிைனயாமல்,	காணாமல்,	ேபசாமல்,	ேகட்காமல்,	 கராமல்,	நடக்காமல்,	ெசய்யாமல்
இ க் ம்ப 	நீேய	அ ள்	 ரிந் வி 	என்	அப்பேன	எனக்	ேகட் வி கிறார்.	இ
ெகாஞ்சம்	யதார்த்தமாய்த்	ெதரி 	எனக் .	பட்டத்திரி	என்ைன	மாதிரி
ஆேளா??	
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ஓங்கி	உலகளந்த	உத்தமன்	ேபர்	பா
நாங்கள்	நம்	பாைவக் ச்	சாற்றி	நீரா னால்
தீங்கின்றி	நாெடல்லாம்	திங்கள்	 ம்மாரி	ெபய்
ஓங் 	ெப ஞ்ெசந்ெநல்	ஊ 	கய கள
ங் வைளப்	ேபாதில்	ெபாறிவண் 	கண்ப ப்ப

ேதங்காேத	 க்கி ந் 	சீர்த்த	 ைல	பற்றி
வாங்கக்	 டம்	நிைறக் ம்	வள்ளல்	ெப ம்ப க்கள்
நீங்காத	ெசல்வம்	நிைறந்ேதேலார்	எம்பாவாய்

	

இன்ைறய	தினம்	ப க்க க் ம்,	மற்ற	கால்நைடச்	ெசல்வங்க க் ம்	நன்றி
ெதரிவிக் ம்	விதமாக	காமேத க்	ேகாலம்	ேபாடலாம்.	அல்ல 	மீன்	ேகாலம்
ேபாடலாம்.		

http://sivamgss.blogspot.in/2010/12/3_18.html
http://sivamgss.blogspot.in/2010/12/3_18.html
http://sivamgss.blogspot.in/2010/12/3_18.html


வாமனனாக	வந் 	அவதரித்த	மாயவன்,	திரிவிக்கிரமனாக	 லைக ம்	தன்
பாதங்களால்	அளந்தவன்	ெபயைரச்	ெசால்லிப்	ேபாற்றிப்	பா ேனாம்	ஆனால்,
கீழ்க்கண்ட	நன்ைமகள்	விைள ம்	என்கிறாள்	ஆண்டாள்.	மாதம்	 ம்மாரி
ெபாழிவேதா 	காலத்ேத	ெபய் ம்	மைழயால்	ெசந்ெநல்	ெசழித் 	வளர்வேதா
மீன்க ம்	நீர்	நிைறந்த	வய க் ள்ேள	 ந் விைளயா ம்.	ப க்கள்	பாைலப்
ெபாழி ம்.		ெபாறிவண் 	எனப்ப ம்	 ள்ளி	ேபாட்ட	வண் கள்	 வைள	மலர்களில்
வந் 	ேதைன	உண் 	மயங்கிக்	கிடக் ம்.	இப்ப 	அைனவ க் ம்	ஏற்றத்ைதக்
ெகா க் ம்	நாமம்	நாராயணா	என் ம்	நாமம்.		 தல்	பாடலில்
கி ஷ்ணாவதாரத்ைதக்	 றித் ச்	ெசான்ன	ஆண்டாள்	இங்ேக	உத்தமன்	என் ம்
ெபயரால்	வாமன	அவதாரத்ைத ம்,	திரிவிக்கிரம	அவதாரத்ைத ம்
றிப்பி கிறாள்.	அத்தைகய	உத்தமனின்	பாதம்	பட	மஹாபலி	எத்தைன
ண்ணியம்	ெசய்தி க்க	ேவண் ம்!

அ ைமயான	பாடல்.	ைவணவர்களின்	கல்யாணம்	ேபான்ற	 ப	நிகழ்ச்சிகளி ம்,
ேகாயில்களி ம்	வாழ்த்திப்பா ம்ேபா 	இந்தப்பாடல்	தவறாமல்	பாடப்ப ம்.
அத்தைகயெதா 	உலகளாவிய	நன்ைமக்கான	ேவண் தல்	இந்தப்	பாடலிேல
அடங்கி	இ க்கிற .	எ த்த	எ ப்பிேலேய	ஆண்டாள்	பரமைன	ஓங்கி	உலகளந்த
உத்தமன்	என் 	அைழக்கிறாள்.	மஹாவிஷ் வின்	பத் 	அவதாரங்கைள ம்
அறிேவாம்.	ஒவ்ெவா 	அவதாரத்திேல ம்	ஒவ்ெவா த்தைர	மஹாவிஷ்
அழித்தி க்கிறார்.	இன் ம்	ெசால்லப்	ேபானால்	அந்த	அரக்கர்கைளக்
ெகால்லெவன்ேற	அவதாரம்	ெசய்தி க்கிறார்.	ஆனால்	வாமன	அவதாரம்	அப்ப
அல்ல.	என்ன	ஆச்சரியமா	இ க்கா?	ஆமாம்,	அப்ப த்தான்.	மச்ச,	 ர்ம,	வராஹ,
நரசிம்ம	அவதாரங்களில்	அ ம்	அந்த	நரசிம்ம	அவதாரத்தில்	எதிர்	எதிர்
சிந்தைனகளான	+	-	ஒன் 	ேசர ம்	ஈசன்	ேதான்றி	நரசிம்மைன	அழித்தான்.
க ைமயான	ேகாபம்	ெகாண்ட	அவதாரம்,	மஹால ்மிேய	பக்கத்தில்	ேபாக



அஞ்சினாளாம்.

அ க்க த் 	இந்த	வாமன	அவதாரம்.	சின்னஞ்சி 	பிரமசரியப்	பிள்ைள.
பிரமசரிய	விரதம்	இ க்கிற .	பிரமசாரி	ய	விரதத்தில்	பிக்ைஷ	எ த் த்	தான்
சாப்பிட ம்.	இந்தப்	பிள்ைள ம்	வந் 	பிக்ைஷ	ேகட்கிற .	மஹாபலிச்
சக்கரவர்த்தி	யாகங்கள்	ெசய் 	இந்திர	பதவிைய	அைடயப்	ேபாகிறான்.	இ ேவா
கைடசி	யாகம்,	இைத	 த்தால்	இந்திரைன	விட ம்	உயர்ந்த	பதவிைய
அைடயலாம்.	ஆனால்	அவ க்ேகா	ேமா ம்	காத்தி க்கிற .	சிரஞ்சீவி	பதவி
காத்தி க்கிற .	ஆகேவ	யாகத் க்கான	 ன்ேனற்பா களாய்	தானங்கள்
அைனத்ைத ம்	ெசய் 	 த் விட்டான்	மஹாபலி.	எல்லாம்	 ஞ்சாச்
நிச்சயமாத்	ெதரிஞ் ண் 	சாவகாசமா	நம்ம	ஆள்	ேபாறார்	நமட் ச்	சிரிப்ேபா .
சின்னத்	தாழங் ைடையப்பி ச் ண் ,	காலிேல	கட்ைடச்	ெச ப்ேபா 	வ ம்
சின்னப்	பிள்ைளையப்	பார்த்த	பலிக் 	சந்ேதாஷம்,	ஆகா,	இந்தப்	பிள்ைளயின்
ேதஜஸ்	என்ன??	யாேராட	பிள்ைள	இவன்??

அ க் ள்ேள	 க்ராசாரியா க் 	 க்கிேல	ேவர்க்க	அவேரா	பலியிடம்
எச்சரிக்கிறார்.	அப்பா,	உன்	யாகத்ைதக்	ெக க்க	வந்த	பிள்ைள	இவன்.
காசியபரின்	 த்திரன்	என்ற	ெபயரில்	வந்தி க் ம்	இவன்	ேவ 	யா ம்	இல்ைல.
சாட்சாத்	அந்த	மஹாவிஷ் ேவ.	நீ	பாட் க் 	அவசரப்	பட் 	வாக் க்
ெகா த் விடாேத 	ெசால்றார்.	ஆனால்	மஹாபலிேயா	,	" ேவ,
மஹாவிஷ் ேவ	வந் 	ேகட் ம்ேபா 	ேகட்பைதக்	ெகா ப்ப 	என்	அரச	தர்மம்.
அரச	தர்மத்ைத	நான்	மீற	மாட்ேடன்."	என் 	ெசால்லிவி கிறான்.	வந் ட்டார்
வாமன ம்.	யாசக ம்	ேகட்டாச் .	
" ழந்தாய்,	என்னப்பா	ேவண் ம்?"

அரேச,	என்	கால யால்	 ன்ற 	மண்	ெகா த்தால்	ேபா ம்!"	 ழந்ைத	தாேன?
தன்	சின்னஞ்சி 	காைலக்	காட் கிற .	அ 	ெபன்னம்ெபரிய	காலாகப்	ேபாற
பலி	கண்டானா?	ஆனால்	 க்ராசாரியார்	கண் விட்டார்.

க்ேக	ேபாக,	பலிேயா	வாக் க்	ெகா க்கிறான்.	 மி	தானம்	 ம்மா	சரி
சம்மதிக்கிறேதா 	ேபாயிடா .	சாஸ்திேராக்தமா	தாைர ம்	வார்க்கிறான்	பலி.
அப்ேபா ம்	 க்ராசாரியார்	வண்டாய்	மாறி	நீர்	வி ம்	ெகண் யின்	கண்ைண
அைடத் க்ெகாள்ள,	ஒ 	தர்ப்ைபக் ச்சியால்	அவர்கண்ைணேய	 த் கிறான்
வாமனச்	சி வன்.	பின்னர்	தாைர ம்	வார்த் ,	சின்னஞ்சி 	கால்	ெபன்னம்ெபரிய



	

காலாக	ஆகிற .	ஒ 	கால்	ேமேல,	ேமேல,	ேமேல	ேபாக,	அங்ேக	ேதவாதிேதவர்கள்
அந்தக்	கால்	விஷ் வின்	கால் 	ெதரிஞ் 	பாத ைஜ	ெசய்ய	அந்த	நீர்தான்	,
அழகர்	மைலயில்," ரகங்ைக" 	வந் ட் 	இ க் .	எங்ேக	இ ந் 	எங்ேகேயா
ேபாயிட்ேடன்??	அட??	தி ப்பாைவ	எங்ேக	ேபாச்ச்ச்ச்???	

ம்ம்	பி ச்சாச்ச்.	இங்ேக	பலிைய	வாமனன்	சம்ஹாரம்	ெசய்யவில்ைல.	அவைனப்
பாதாளத் க் 	அதிபதியாக்கிச்	சிரஞ்சீவியாக	வாழ	வழி	ெசய்கிறான்.	அதனால்
இங்ேக	வாமனைன	ஓங்கி	உலகளந்த	உத்தமன் 	ஆண்டாள்	ெசால்கிறாள்.
அேதாட	பகவான்	 ன்ற 	எ த் 	ைவத்ததில்	சகலவிதமான	ஜீவராசிக க் ம்
அவர 	ஸ்பரிசம்	கிைடத்தி க்கிற .	எப்ப 	பிட் க் 	அ வாங்கிய	பரமனின்	அ
ஒவ்ெவா 	ஜீவராசிக் ம்	பட்டேதா	அப்ப ேய.	அப்பா 	ஒ வழியா	விட்ட	இடத்ைதப்
பி ச்சாச்ச்..

நாங்கள்	நம்	பாைவக் ச்	சாற்றி	நீரா னால்=	நதிக்கைரயில்	பாைவ	ேநான் க்
என	அம்மைனப்	பி த் 	ைவத் 	வழிப வார்கள்.	அந்த	அப்	பாைவக் 	மலர்கள்
சாற்றி	வழிப வதற்காக	நீரா விட் 	வரேவண் ம்.	அதற்காக	நாம்	நீராடச்
ெசல்ேவாம்	ேதாழியேர.	இந்த	அ ைமயான	பாைவ	ேநான்ைப	நாம்	 ற்பதால்,



தீங்கின்றி	நாெடல்லாம்	திங்கள்	 ம்மாரி	ெபய் =	நாட் ேல	தீைம	என்பேத	இராமல்
அைனத் ம்	ஒழிந் 	ேபாய்	ஒவ்ெவா 	மாத ம்	 ன் 	 ைற	 ைறேய	மைழ
ெபய் 	நீர்	வளம்,	சிறந் ,	அதன்	 லம்	நில	வள ம்	ெசழிக் ம்.
ஒவ் 	ெப ஞ்ெசந்ெநல்	ஊ 	கய கள்=	ெசந்ெநல்	ெச த் 	ஓங்கி	வள ம்,
வயலில்	பாய்ச்சி	இ க் ம்	நீரில்	 ளத் 	நீேரா	என	மயக்கம்	ெகாண்ட	மீன்கள்
பாய்ந்ேதா 	மகிழ்ந் 	விைளயா ம்	 ங் வைளப்	ேபாதில்	ெபாறிவண்
கண்ப ப்ப=	 வைளப்	 க்களின்	மகரந்தத்தில்	{ேபா =மகரந்தம்)	வண்ண
விசித்திரமான	வண் கள்	ேதன்	 க்க	வந் 	கண்கள்	ெச கி	மயக்கத்தில்
ஆழ்ந் 	கிடக் ம்

ேதங்காேத	 க்கி ந் 	சீர்த்த	 ைல	பற்றி	=தயங்காமல்	வந் 	ெசழிப்பான
கறைவப்ப க்களின்	ெப த்த	ம யில்	இ ந் 	இ 	ைககளா ம்	பாைலக்	கறக்கக்
கறக்க	அைவ ம்	வஞ்சைன	என்பேத	இல்லாமல்	வள்ளைலப்	ேபால்	 டங்கைள
நிைறத் க்ெகாண்ேட	இ க் மாம்.	ஆகேவ	என் ம்	வற்றாத	நிைறந்த
ெசல்வத்ைதத்	த ம்	இந்த	விரதத்ைத	நாம்	அைனவ ம்	கைடப்பி க்கலாம்
வா ங்கள்	ெபண்கேள.

இைத	பட்டத்திரி,	 வைத	ேவெறா 	ேகாணத்தில்	பார்க்கலாம்.	இங்ேக
ஆண்டாள்	 றி	இ ப்ப 	நா 	ெசழித் 	இ ப்ப 	 றித் .	பட்டத்திரிேயா,
நிைலயற்ற	ெசல்வத்ைத	நா வைத	விட,	பகவான்	தி நாமத்ைதப்	ேபாற் வேத
நிைலயான	ெசல்வம்	என் 	 கிறார்.

"நம்ராணாம்	ஸந்நிதத்ேத	ஸததமபி	 ரஸ்ைத	ரநப்யர்த்திதாந்
அப்யர்த்தாந்	காமாநஜஸ்ரம்	விதரதி	பர்மாநந்த	ஸாந்த்ராம்	கதிஞ்ச
இத்தம்	நிஸ்	ேஸஷலப்ப்ேயா	நிரவதிக	பல;	பாரிஜாேதா	ஹேர	த்வம்

ுத்ரம்	தம்	சக்ரவா 	த் மம்	அபிலஷதி	வ்யர்த்த	மர்த்தி	வ்ரேஜாயம்

மக்கள்	தங்கள்	மேனா	ரதங்கள்	ஈேடற	அ ேவ ம்	இ 	ேவ ம்
ேகட்கிறார்கள்;	அேதா 	ெசார்க்கத்தில்	இ க் ம்	கற்பக	வி ம்	மாதிரி
இ ந்தால்	நல்ல 	நிைனக்கிறார்கள்.	ஆனால்	ஸ்ரீஹரி,	நீேரா	அந்த	கற்பக
வி த்ைத	விட ம்	உயர்ந்தவர்	அன்ேறா.	உம்ைம	வணங்கியவர்க க் 	அள்ளி
அள்ளிக்	க ைண	என் ம்	ெசல்வத்ைத	வாரி	வழங் ம்	வள்ளல்	அன்ேறா	நீர்.
ேவண் யதற் 	ேமல்	பரம	ஆநந்தத்ைத ம்,	 க்திைய ம்	ெகா க் ம்	வள்லல்	நீர்.
ேம ம்	உம்ைம	அைனவ ம்	எளிதில்	அைடய	 ம்.	எல்ைலயற்ற	பலன்கைள
அள்ளித்த பவர்	நீர்.	இங்ேக	ெசல்வமாக	அவர்	 றிப்பி வ 	பகவாைனேய.
ேம ம்	பகவான்	என்ற	ெசால் க் 	உள்ள	விேசஷ	 ணங்களாக,	ஐச்வர்யம்,
ேதஜஸ்,	கீர்த்தி,	ல ்மீகரம்,	ஞாநம்,	ைவராக்யம்	ஆகிய	ஆ ணங்க ம்



நிரம்பியவர்கள்	எனப்ெபா ள்.	
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ஆழி	மைழக்கண்ணா!	ஒன் 	நீ	ைககரேவல்
ஆழி ள்	 க் 	 கர்ந் ெகா	டார்த்ேதறி
ஊழி	 தல்வன்	உ வம்ேபால்	ெமய்க த்
பாழியந்	ேதா ைடப்	பற்பநா	பன்ைகயில்
ஆழிேபால்	மின்னி	வலம் ரிேபால்	நின்றதிர்ந்
தாழாேத	சார்ங்கம்	உைதத்த	சரமைழேபால்
வாழ	உலகினில்	ெபய்திடாய்	நாங்க ம்
மார்கழி	நீராட	மகிழ்ந்ேதேலா	ெரம்பாவாய்!
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வில்	ேகாலம்	அல்ல 	சங் க்	ேகாலம்,		வலம் ரிச்	சங்ைகக்	 றிப்பிட் ப்பதால்
சங் க்	ேகாலம்	ெபா த்தம்.

அல்ல 	சக்கர ம்	சங் ம்	ேசர்ந்த	ேகால ம்	ெபா த்தம்.	மைழப்	பிறப்ைபக்
றித் 	அந்தக்	காலத்திேலேய	 றி	இ க் ம்	ஆண்டாள்	இங்ேக	கண்ணைன

அைழக்கிறாளா,	ேமகத் க் 	அதிபதியான	இந்திரைன	அைழக்கிறாளா	என்ப
றித் க்	க த் 	ேவ பா 	இ ந்தா ம்	எல்லாவற்றி ம்	கண்ணனின்	கரிய

தி ைவேய	கண்ட	ஆண்டாள்	மைழையப்	ெபாழிவிக் ம்	க ேமகக்
ட்டங்களி ம்	கண்ணைனேய	காண்கிறாள்.	ஆகேவ	கண்ணனின்	ைகச்சக்கரம்

ேபால ம்,	அவன்	ஊ ம்	பாஞ்சஜன்யம்	என் ம்	சங்ைகப்	ேபால ம்	இ ைய ம்
மின்னைல ம்	ஒப் 	ேநாக் கிறாள்.		சக்கரம்	மின் வைதப்	ேபான்ற	மின்ன ம்
பாஞ்சஜன்யத்தின்	ஒலிையப்	ேபான்ற	இ 	 ழக்க ம்	ேகட் ம்ப 	மைழையப்
ெபாழிவித் 	இவ் லகின்	நீராதாரத்ைதப்	ெப க்கி	அைனவைர ம்	வாழ
ைவப்ேபாம்	என்கிறாள்	ஆண்டாள்.		

	



	

	

						

ஆழி	மைழக்கண்ணா=	ஆழி	இங்ேக	கடைல ம்	 றிக் ம்,	வ ணைன ம்
றிக் ம்,	பரமன்	ைகச்சக்கரத்ைத ம்	 றிக் ம்.	ஆனால்	இந்த	 தல்	ஆழி

என்ப 	வ ணைனக்	 றிக்கிற .	நாட் ல்	மைழ	சரிவரப்	ப வம்	தப்பாமல்
ெபாழிந்தாேல	நிலவளம்	ெசழிக் ம்.	அதற் 	மைழ	ெபாழிய	ேவண் ெமனில்



எப்ப ??	பள்ளியிேல	ப ச்சைத	ஆண்டாள்	சர்வ	சாதாரணமாக	அப்ேபாேவ
ெசால்லிட் ப்ேபாயிட்டாள்.	கடல்	நீர்தான்	ஆவியாக	மாறி	ேமகங்க க் ள்	 ந்
மைழயாகப்ெபாழிகிற 	என்பைதச்	சின்ன	வயசிேலேய	ப ச்சி க்ேகாம்
இல்ைலயா??	அதனால்	 தல்	ஆழிைய	வ ணன்	என	எ த் க்ெகாள்ள
ேவண் ம்,	அ த்த	ஆழிையக்	கடல்	என	எ த் க்க ம்."ஆழி	மைழக்கண்ணா!"
வ ணைணக்	 ப்பிட் 	=	இங்ேக	ஏன்	கண்ணா	என்கிறாள்	என்றால்	மைழ
ெபாழி ம்ேபா 	வ ணன்	கண்ணனின்	அ ள்	மைழைய	நிைன ட் வதா ம்
ெகாள்ளலாம்.	கண்ணனின்	கரியநிறத்ைதப்	ேபான்ற	ேமகங்கள்	அவன்	நிறத்ைத
நிைன ட் தைல ம்	ெகாள்ளலாம்.	ஆண்டாேள	ேவண் கிறாள்	இேத	பாடலில்,
"ஊழி	 தல்வன்	உ வம்	ேபால்	ெமய்	க த் "	என.

ஒன் 	நீ	ைக	கரேவல்=	ஏ,	வ ண	பகவாேன,	உன்	க ைணைய	நி த்திவிடாேத.
என்கிறாள்.	

அந்த	ஆழி	மைழ	எப்ப ப்	ெபாழிகிற ?	ஆழி ள்	 க் 	 கர்ந் 	ெகா
ஆர்த்ேதறி=	கடலி ள்	 ந் 	ேமெல ம்பி	ஆவியாக	மாறி	ேமகங்க க் ள்

ந் 	எவ்வள 	 ேமா	அவ்வள 	சத்தமாய்	இ ேயாைச டன்	ேவகமான
ெப மைழயாகப்ெபாழிந் 	எங்கள்	ேமல்	ெபாழிவாயாக.	
வ ணைன	மைழெபாழி மா 	ேவண் ம்	ஆண்டாள்	அதற் 	அவைன	எவ்வா
இ க்கேவண் ம்	என் ம்	 றிப்பி கிறாள்.	மைழேமகங்கள்	க த் 	இ ப்பைவ
கண்ணனின்	நிறத்ைதக்	 றிக்கின்றன.	கண்ணனின்	சங் 	இ ேயாைச	ேபால்
எ ந்

	

தீைமகைள	ஒழித் 	அ யார்க க் க்	க ைண	என் ம்	மைழையப்	ெபாழிகிற .
அவன்	ைகச்சக்கரேமா	தீயவற்ைற	ேவேரா 	அ த் த்	தள் கிற .	அந்தச்
சங்ைக ம்	சக்கரத்ைத ம்	ேபால்	வ ணனின்	இ ம்,	மின்ன ம்
இ க்கேவண் மாம்.	இ ேயாைச ம்,	மின்ன ம்	அவன்	ைகச்	சக்கரத்ைத ம்,
சங்ைக ம்	 றிக் ம்.	இந்த	மைழேமகங்கைள ம்	அைவ	நீ ண் 	கன்னங்கேரல்



எனக்	க த் 	இ ப்பைத ம்	பார்க் ம்	ஆண்டா க் க்கண்ணன்	உ வ ம்
அவன்	கரிய	தி ேமனி ம்	நிைனவில்	வ கின்றன.

ஊழி	 தல்வன்	உ வம்	ேபால்	ெமய்க த் =	மஹா	பிரளயத் க் ம்
ந்ைதயவனாய்	ஆதி	 தல்வனாய்	இ க் ம்	அந்த	நாராயணைனப்	ேபாலேவ

அவ ைடய	நிறம்	ேபாலேவ	நீ ம்	க ைம	வண்ணத்ேதா 	வ வாய்	என்ப
இங்ேக	ெபா ள்,	

பாழியம்ேதா ைடய	பற்பநாபன்	ைகயில்=	அழகான	ேதாள்கைள	உைடய
பத்மநாபன்	என் 	ெபா ள்.	பரமன்	தன்	நாபியிலி ந் 	பிரம்மாைவ
சி ஷ் க்கிறான்.	அ ம்	பத்மம்	என் ம்	தாமைர	மலரில்	ேதான்றச்	ெசய்
அதில்	பிறப்பிக்கிறான்.	அந்தப்பிள்ைளையத்	தன்	தி த்ேதாள்களால்	ர ிக்க ம்
ெசய்கிறான்.	அத்தைகய	பற்பநாபன்	ைககளில்	

ஆழி	ேபால்	மின்னி	வலம் ரி	ேபால்	நின்றதிர்ந் =	ஆழி	இங்ேக	சக்கரம்	என் ம்
ெபா ளில்	வ ம்.	நாராயணனின்	ைகச்சக்கரம்	எப்ப 	மின் கிற ??	அத்தைகய
சக்கரத்ைதப்	ேபால்	ஏ,	வ ணேன,	நீ ம்	உன்	மின்னைல	மின்னச்	ெசய்வாயாக.
அவ ைடய	வலம் ரிச்சங்கின்	நாதம்	எவ்வா 	, ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம்	என	வ கிறேதா
அேத	ேபால்	இ ைய	இ க்கச்	ெசய்வாயாக.	

தாழாேத	சார்ங்கம்	உைதத்த	சரமைழ	ேபால்=	சார்ங்கம்	இங்ேக	வில்ைலக்
றிக் ம்.	சிவன்	ைகயில்	இ ப்ப 	சாரங்கம்.	விஷ் விற்ேகா	சார்ங்கம்.

இரண் க் ம்	ஒ 	சின்னப்	 ள்ளியில்	ேவ பா 	என்பைத ம்	கவனிக்க ம்.
இங்ேக	சார்ங்கம்	என்ப 	வில்.	வில்ைல	ஏந்தியவன்	ஸ்ரீராமன்.	ஸ்ரீராமனின்
வில்லான 	அம்ைப	மைழயாகப்	ெபாழி ம்.	பைகவைர	அழிக் ம்.	ஸ்ரீராமனின்
வில்லில்	இ ந் 	வ ம்	சரமைழேபால்	அப்ப 	மைழைய	நீ ம்	ெபாழியச்	ெசய்வாய்
வ ணேன	என் 	ேவண் கிறாள்	ஆண்டாள்.

அ த்த 	பிரார்த்தைன,	தனக் 	மட் மா??	அைனவ ம்	வாழப்



பிரார்த்திக்கிறாள்.

வாழ	உலகினில்	ெபய்திடாய்	நாங்க ம்

நாங்க ம்	வாழ	உலகினில்	ெபய்திடமாட்டாயா	வ ணேன.	

இப்ேபா 	நாங்கள்	மார்கழி	நீரா 	மகிழ்ந் 	எம்பிராைனக்	 ம்பிட் ப்
பிரார்த்தைனகள்	ெசய்கிேறாம்.	உன்	ெகாைடைய	எண்ணி	நாங்க ம்	மகிழ்ேவாம்
என்கிறாள்	ஆண்டாள்.	ஆண்டவனின்	உதார	 ணத்ைத	இங்ேக	 ட் கிறாள்
ஆண்டாள்.	பரமைனத்	தஞ்சமைடந்தால்	அவன்	க ைண	மைழ	நமக் க்
கிைடக் ம்.	 ைறவில்லா 	காத் 	ர ிப்பான்.	 ைறவில்லா	அ கிரஹம்
ெசய்யக்	 ய	ெப மாைன	வழிபட்டால்	அைனத் த்	 ன்பங்க ம்	நீங்கி	இன்ப
மைழ	வர்ஷிக் ம்.

இதற் 	பட்டத்திரி	 வ 	என்னெவன்றால்,	சகல	ெசளபாக்கியங்கைள ம்
ெகாண்ட	பகவாைன	நாம்	வழிபட்டால்	பக்தர்க க் 	அவன்	தன்ைனேய
ெகா ப்பான்	என்ப ேவ.

"கா ண்யாத்	காம	மந்யம்	தததி	க 	பேர	ஸ்வாத்மதஸ்த்த்வம்	விேஸஷா
ஐஸ்வர்யாதீஸேதந்ேய	ஜகதி	பரஜேந	ஸ்வாத்மேநாபீஸ்வரஸ்த்வம்
த்வய் ச்ைச	ராரமந்தி	ப்ரதிபத	ம ேர	ேசதநா:	ஸ்ப்பீத	பாக்யா:
த்வம்	சாத்மாராம	ஏேவத்ய ல	 ணகணாதார	ெஸளேர	நமஸ்ேத.

அைனத் க்	கல்யாண	 ணங்கைள ம்	ெகாண்ட	பரமைன	வழிபட்டால்	அவன்
தன்	பக்தர்க க் த்	தன்ைனேய	ெகா த் வி கிறான்.	இவ் லக
வாழ்க்ைகக் த்	ேதைவயான	நிைலயற்ற	ெசல்வங்கைள	மட் ம்	அவன்
ெகா ப்பதில்ைல.	ெவ ம்	ஐச்வரியங்கைள	மட் ம்	அளிப்பதில்ைல.
ஐஸ்வரியங்களின்	 லம்	பக்தர்கள்	மனைத ம்	ஆள்வதில்ைல.	ேமலான
தன்ைனேய	ெகா த் 	பக்தர்கைள	ஆட்ெகாள்கிறான்.	பக்தர்களின்	பாக்கியம்
தான்	என்ன??	அவர்க க் க்	கிைடக்கக் ய	ஆநந்தம்	தான்	என்ன??	ஆஹா
இைதவிட ம்	உயர்ந்தெதா 	ஆநந்தம்	ேதைவயா	பக்தர்க க் ??	பகவாேன
ஆநந்த	ஸ்வ பி,	அவேன	ஆட்ெகாண் விட்டால்	அைதவிட ம்	உயர்ந்தெதா
பாக்கியம்	எ 	இ க்க	 ம்.	ஆனால்	நாேமா	நிைலயற்ற	ெசல்வத் க்காகத்
தான்	ஆலாய்ப்	பறக்கிேறாம்..	
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மாயைன	மன் 	வடம ைர	ைமந்தைன,
ய	ெப நீர்	ய ைனத்	 ைறவைன,

ஆயர்	 லத்தினில்	ேதான் ம்	அணிவிளக்ைக
தாையக்	 டல்விளக்கம்	ெசய்த	தாேமாதரைன,

ேயாமாய்	வந் நாம்	 மலர்	 வித்ெதா
வாயினால்	பா 	மனத்தினால்	சிந்திக்கப்
ேபாய	பிைழ ம்	 த வான்	நின்றன ம்
தீயினில்	 ஆ ம்	ெசப்ேபேலா	ெரம்பாவாய்!	

	

	

http://sivamgss.blogspot.in/2010/12/5.html
http://sivamgss.blogspot.in/2010/12/5.html
http://sivamgss.blogspot.in/2010/12/5.html


மலர்	 வி	எம்ெப மாைனத்	ெதாழப்	ேபாவதால்	மலர்க்ேகாலம்	ெபா த்தம்.

மலர்	 வி	எம்ெப மாைனத்	ெதாழச்	ெசால் கிறாள்	ஆண்டாள்.		ஆயர்
லத்தின்	அணி	விளக்ைகத்	தன்	பிறப்பின்	 லம்	ேதவகியின்	க வைறயில்

பத் மாதங்கள்	இ ந்ததால்	அதன்	 லம்	அவைளப்	ெப ைமப்	ப த்தியவ ம்,
பின்னர்	ேகா லம்	வந் 	யேசாைதயிடம்	வளர்ந்தவ மான	கண்ணனின்	 கைழ
நாம்	எப்ேபா ம்	வாயினால்	பா வேதா 	மட் மில்லாமல்	மனதில்	ேவ 	சிந்தைன
இல்லாமல்	கண்ணைனக்	 றித்ேத	சிந்திக்க	ேவண் ம்	என்கிறாள்.

ஆண்டாள்	இந்தப்	பாடல்கைள	எல்லாம்	ேகா லத் ப்	ெபண்கைள	ேநாக்கிேய
பா வதாக	அைமந்தி க்கிற .	தான்	வாழ்ந்த	ஸ்ரீவில்லி த் ைரேய	ஆண்டாள்



	

ேகா லமாய்	நிைனத்தி க்கலாம்.	என்றா ம்	கண்ணன்	இைடக் லம்	என்பதால்
தன்ைன ம்	ஒ 	இைடப்ெபண்ணாக	நிைனத் க்ெகாண்ட	ஆண்டாள்	இன்ெனா
இைடப்ெபண்ணின்	சந்ேதகங்க க் 	விைட	அளிக் ம்	வைகயில்	இந்தப்பாடல்
உள்ள .

அந்த	இைடப்ெபண்ேணா	மிகச்	சாதாரணமானவள்.	தத் வங்கேளா,	ேவதேமா,
ேவதாந்தேமா,	எ ேம	ெதரியா .	சாஸ்திர	சம்பிரதாயங்கள்	சரிவரத்	ெதரியா ,
ரியா .	நமக் த்	ெதரிந்தெதல்லாம்	நம் ைடய	பாப,	 ண்ணியங்க க்
ஏற்றாற்ேபால்	அைனத் ம்	நடக்கிற 	என்பேத.	அப்ப 	இ க்ைகயில்	இத்தைகய
விரதங்கள்	இ ப்பதால்	என்ன	பயன்??	பிைழ ள்ள	நமக் 	இதனால்	தைட	ஏ ம்
ஏற்படாதா?	நம்	கர்மவிைன	நம்ைமச்	 ம்மாவிட் வி மா??	என்ெறல்லாம்
ேகட்கிறாள்.	அதற் 	ஆண்டாள்	அளிக் ம்	விைடேய	இந்தப்பாடல்	ஆ ம்.

மாயைன	மன் 	வடம ைர	ைமந்தைன=	மாயன்	ஆன	அந்த	ஸ்ரீமந்நாராயணைன
வடம ைரயின்	ைமந்தைன,	

கண்ணன்	பிறந்த 	வடம ைரயில்	அன்ேறா.	ஸ்ரீவில்லி த் க் 	அ ேக
இ ந்த	ம ைர	ெதன்ம ைர.	ஆகேவ	வடம ைர	எனக்	 றிப்பிட் ச்	ெசால்கிறாள்
ஆண்டாள்.	வடம ைரயில்	பிறந்த	வ ேதவனின்	ைமந்தன்	ஆன	கண்ணன்,

யெப நீர்	ய ைனத்	 ைறவைன=	 னிதம்	நிைறந்த	ய ைனக்கைரயில்
பிறந்தவைன



ய ைனக்கைரயில்	பிறந்தேதா 	ஆயிற்றா??	அந்த	ய ைனையக்	கடந்

	

ேகா லத் க் 	அல்லேவா	வந்தான்??
ஆகேவ	அ த்த	வரியில்	கண்ணன்	ேகா லத் க் 	வந்தைதச்	ெசால்கிறாள்.

ஆயர்	 லத்தினில்	ேதான் ம்	அணிவிளக்ைக=	ய ைனையக்	கடந் 	தகப்பன்
தைலயின்	ேமேல	ஒ 	 ைடயில்	ைவத் க்	ெகாண் 	வந் 	ஆயர்	 லத்தினரிடம்
நம்பிக்ைகேயா 	தன்	 லவிளக்ைக	ஒப்பைடக்கிறான்	வ ேதவன்.	எல்லாம்	வல்ல
அந்தப்	பரந்தாம க்ேக	என்ன	ஒ 	நிைல!
பிறந்த 	சிைறயில்.	பிறந்த ேம	தாையப்பிரிந்தான்.	சில	மணி	ேநரத்திேல
தந்ைதைய ம்	பிரிந்தான்.	ஆனால்	அதனால்	தா ம்,	தந்ைத ம்	இன்ெனா

ம்பத்தில்	அல்லேவா	விளக்ேகற்றிவிட்டனர்?	ஆயர் லத்தில்	அவர்களின்
ஒளிவிளக்காய்த்	ேதான்றிய	கண்ணைன

தாையக் டல்விளக்கம்	ெசய்த	தாேமாதரைன=	ேதவகி	ெப ைமப்ப ம்ப யாக
அவள்	வயிற்றில்	பிறந்தி ந்தா ம்	கண்ணனின்	லீைலகள்	அைனத் ம்
ேகா லத்திேல	யேசாைதேய	கண் 	அ பவிக்கிறாள்	அல்லவா??	ேதவகித்
தாயின்	கர்ப்பத்ைதப்	ெப ைமப்ப த் ம்ப யாகப்	பிறந்தி ந்தா ம்,
ஆயர் லத்தில்	வளர்ந் 	அங்ேக	யேசாைத	ைகயால்	கட் ண் 	கிடந்தவன்
அன்ேறா!	கண்ணனின்	விஷமம்	ெபா க்கமாட்டாமல்	கண்ணைனக்
கட் வி கிறாள்	யேசாைத.	அதனால்	கண்ணனின்	உதரம்=வயிற் ப்பாகம்
வ வி ந் வி கிறதாம்.	அதனால்	அவன்	தாேமாதரன்.	யேசாைத	கட் னால்
தான்	என்ன??	அவனால்	வி வித் க்ெகாள்ள	இயலாதா?	எனி ம்தன்	சக்திைய
மைறத் க்ெகாண்டல்லேவா	இங்ேக	 ழந்ைதயாய்க்	காட்சி	த கிறான்
கண்ணன்.	



இத்தைகய	எளிைமயான	கண்ணைன	நாம்	 ேயாமாய்	வந் 	நாம்	 மலர்கள்
வித்	ெதா =	இங்ேக	 ேயாம்	என்ப 	 ளித் 	நீரா 	வ வைத ம்
றிக் ம்	அேத	சமயம்	மனதில்	தீய	எண்ணங்கள்	இல்லாமல்	 த்தமாய்க்

கண்ணைன	மட் ேம	மனதினால்	கண்ணைன	ஒ கமாய்ச்	சிந்திப்பைத ம்
ம்.	

வாயினால்	பா 	மனதினால்	சிந்திக்கப்=	நம்	மனம்,	வாக் ,	காயம்	என
அைனத்தினா ம்	கண்ணன்	ஒ வைனேய	சிந்திப்ேபாம்,	அவைனேய
ெதா ேவாம்,	என் ம்	ெகாள்ளலாம்,	அல்ல 	நம்	ைககளால்	மலர்	 வி
அர்ச்சித் ,	வாயினால்	இனிய	கீர்த்தைனகைளப்	பா ,	மனதினால்கண்ணைன
நிைனக்கலாம்	என் ம்	ெகாள்ளலாம்.	ஆனால்	இவற்றில்	எைதப்	பின்பற்றினா ம்
அைனத் ம்	கண்ண க்ேக	என்ற	அர்ப்பணிப் 	உணர்ேவா 	ெசய்யேவண் ம்.
சலார்	நாயனார்	மனதிேலேய	ஈச க் க்	ேகாயில்	கட் னார்.	ேகாயில்

கட் யேதா 	மட் மின்றிக்	 ம்பாபிேஷஹ ம்	ெசய்ய	நாைள	நிச்சயித்தார்.	அேத
நாள்	பல்லவ ம்	ேகாயில்	ஒன்ைற	உண்ைமயாகேவ	கட் க்	 ம்பாபிேஷஹம்	ெசய்ய
நாள்	நிச்சயித்தான்.	ஈசேனா	மன்னன்	கனவிேல	ெசன் 	,	" சலாரின்	ேகாயில்
ம்பாபிேஷஹத்திேலேய	தான்	உைறயப்	ேபாவதால்	மன்னனின்
ம்பாபிேஷஹத் க் 	வர	இயலா ."	என் 	 கிறார்.	மன்னன்

திைகத் ப் சலாரின்	ேகாயிைலத்	ேத ப்	ேபாக	ஏைழயான	அவர்	ெபா ளில்லாமல்
மனக்	ேகாயில்	கட் ய 	ெதரியவ கிற .	அப்ேபா 	தான்	மன்ன க்
உண்ைமயான	பக்தி	என்ன	என்ப ம்	 ரியவ கிற .	அப்ப 	நா ம்	கண்ணைனத்
தவிர	ேவ 	சிந்தைன	இல்லாமல்	இ க்கேவண் ம்.	

ேபாயப்	பிைழ ம்	 த வான்	நின்றன ம்=	இத்தைன ம்	ெசய்தால்	நம்	பிைழகள்
எல்லாம்	ேபான	இடம்	ெதரியாமல்	ேபாய்வி ேம.	 ழப்பேம	அைடய	ேவண்டாம்.
எத்தைனேயா	ெஜன்மங்களில்	ேசர்த்த	பாவங்கள்	அைனத் ேம	ெதாைலந் 	ேபாம்.
அ க்காகப்	பாவம்	ெசய் ட்ேட	இ க்க ம் 	அர்த்தம்	இல்ைல.	எப்ேபாப்	பாவம்
பண்ணி	இ க்ேகாம்,	இ 	கர்மவிைன 	 ரிஞ் க்க	ஆரம்பிக்கிேறாேமா
அப்ேபாேவ	இைறவன்	ேமல்நிைலக் 	அைழத் ச்	ெசல்ல	 ன்	வந் வி வான்.
பாவங்கைளத்	ெதாைலக்க ம்	அவேன	வழிகாட் வான்.	அவைன	நிைனத்தால்
பாவங்கள்	ெதாைலந் ம்	ேபா ம்.	அ ம்	எப்ப ?

தீயினில்	 சா ம்	ெசப்ேபேலார்	எம்பாவாய்=	தீயில்	இட்ட	 ைசப்	ேபால	ஆ ம்,
ெபண்ேண.	ஆகேவ	நீ	சீக்கிரம்	வா,	நாம்	பாைவ	ேநான்ைப	ஆரம்பிக்கலாம்.

இங்ேக	ஆண்டாள்	 ம்	பக்தி	ேயாகத்ைதேய	பட்டத்திரி	 வ 	எவ்வாெறனில்,



"ஏவம்	 த	மேநாஜ்ஞதா	நவஸுதா	நிஷ்யந்த	ஸந்ேதாஹநம்
த்வத் பம்	பரசித்	ரஸாயநமயம்	ேசேதாஹரம்	ஸ ண்வதாம்
ஸத்யா	ப்ேரரயேத	மதிம்	மதயேத	ேராமாஞயத்யங்ககம்
வ்யாஸிஞ்சத்யபி	ஸீதபாஷ்ப	விஸைர:	ஆநந்த	 ர்ச்ேசாத்பைவ:"

பரமனின்	அழகான	ெசளந்தர்யமான	 பம்	என் ம்	 த்தம் தியதாய்	கண் க்
இனியதாய்	அ தத்ைதச்	ெசாரி ம்	தன்ைமேயா 	 யதாய்	விளங் கிற .
அந்த	திவ்யமங்கள	ெசா பத்ைதப்	பற்றிக்	ேகட்டால்	ேம ம்	ேகட்கத்	 ண் ம்,
மனம்	எல்ைலயற்ற	ஆநந்த	பரவசநிைலைய	அைடகிற .	உடல்	சிலிர்த் ,	கண்கள்
ஆநந்தக்	கண்ணீைரச்	ெசாரிய	மன ம்	மட் மின்றி	உட ம்	 ளிர்கிற .

ஏவம்	 ததயா	ஹி	பக்த்யபிஹிேதா	ேயாக:	ஸேயாகத்வயாத்
கர்மஜ்ஞாந	மயாத்	ப் ேஸாத்தமதேரா	ேயாகீஸ்வைரர்	கீயேத
ெஸளந்தர்ையக	ரஸாத்மேக	த்வயி	க 	ப்ேரனப்ரகர்ஷாத்மிகா
பக்திர்	நிஸ்ரமேமவ	விஸ்வ	 ர்ைஷர்லப்யா	ரமாவல்லப"

ஆகேவ	பக்திேயாகமான 	கர்ம	ேயாகத்ைத ம்,	ஞாந	ேயாகத்ைத ம்	விடச்
சிறந் 	விளங் வேதா 	அல்லாமல்,	பல ம்	பாராட்ட ம்	ெசய்கின்றனர்.	ஏ,
ரமாகாந்தேன,	இவ் லகத் 	அழெகல்லாம்	உள்ள	நீர்	உம்மிடத்தில்	அ யார்கள்
காட் ம்	ப்ேரைமயான	இந்த	பக்திைய	அைனவ ம்	எளிதாக	அைட ம்ப யல்லேவா
ெசய்தி க்கிறீர்!	
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ள் ம்	சிலம்பினகாண்	 ள்ளைரயன்	ேகாயிலில்
ெவள்ைள	விளிசங்கின்	ேபரரவம்	ேகட் ைலேயா!
பிள்ளாய்!	எ ந்திராய்,	ேபய் ைல	நஞ் ண்
கள்ளச்	சகடம்	கலக்கழியக்	காேலாச்சி,
ெவள்ளத்தரவில்	 யிலமர்ந்த	வித்திைன
உள்ளத் க்	ெகாண் 	 னிவர்க ம்	ேயாகிக ம்
ெமள்ள	எ ந் 	அரிெயன்ற	ேபரரவம்
உள்ளம்	 ந் 	 ளிர்ந்ேதேலா	ெரம்பாவாய்!

பறைவகளின்	கீச்ெசாலி	ேகட் 	எழச்	ெசால்வதால்	பறைவகைளக்	ேகாலத்தில்
வைரயலாம்.		கிளி,	மயில்,	 றா	ேபான்றவற்ைறக்	ேகாலத்தில்	ெகாண் 	வரலாம்.
	

										

http://sivamgss.blogspot.in/2010/12/6.html
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ள்க க்ெகல்லாம்	அைரயன்	ஆன	க டன்,	பறைவகளின்	அரசன்	என்கிறாள்
ஆண்டாள்	க டைன.	அத்தைகய	க டைனத்	தன்	வாகனமாகக்	ெகாண்ட
எம்ெப மான்	ேகாயிலில்	சங்கங்கள்	ஆர்த்தன!		 தகி	என் ம்	அரக்கியின்
நச் ப்பாைல	உண் 	அவ க் 	ேமா த்ைதக்	ெகா த்தவ ம்	சகடா ரைன
வைதத் 	அவ க் ம்	ேமா ம்	அளித்தவ ம்	ஆன	பாற்கடலில்	பள்ளி
ெகாண் க் ம்	எம்ெப மாைன	 னிவர்க ம்	ேயாகிக ம்	"அரி"	என்
அைழக்கின்றனர்.		அந்தக்	 ரைலக்	ேகட்டாவ 	எ ந்தி 	ேதாழி	எனத்
ேதாழிைய	எ ப் கிறாள்	ஆண்டாள்.	

இப்ேபா 	ஆண்டாள்	தன் டன்	கண்ணன்	 கைழப்பாட	மற்றப்	ெபண்கைள ம்
அைழக்க	ஆரம்பிக்கிறாள்.	ஒ 	மாதிரியாகத்	தடங்கல்
ெசால்லிக்ெகாண் ந்தவர்கைள	எல்லாம்	பரமனின்	 கைழ ம்,
ெசளந்தர்யத்ைத ம்	அவன்	க ைணைய ம்	விவரித் க்	 றி	அவைனச்	சரண்
என	அைடந்தால்	நம்	அைனத் ப்	பாவங்க ம்	தீயில்	எரிந்த	 ைசப்	ேபால்	எரி ம்
என்றவள்,	இப்ேபா 	மற்றப்	ெபண்கைள ம்	 ப்பி கிறாள்.	ஒ 	வீட் ற் ச்	ெசன்
அந்தப்	ெபண்ைண	எ ப் கிறாள்.	ெபண்ேண	எ ந்தி 	என்கிறாள்.	அ ம்
எவ்வா ?

ள் ம்	சிலம்பின	காண்=	அ 	ெபண்ேண,	வி ந் விட்டேத?	இங்ேக	 ள்	என்ப



பறைவகைளக்	 றிக் ம்.	பறைவகள்	வி யைலக்கண் 	சந்ேதாஷத்தில்	கத்திக்
ச்சல்	ேபா கின்றனேவ!	அதற் 	என்ன	அழகான	ஒ 	தமிழ்ச்ெசால்!	சிலம்பின!	

ள்ளைரயன்	ேகாயில்=	 ள்ளைரயன்	இங்ேக	க டைனக்	 றிக் ம்	என் 	சிலர்
ற் .	எப்ப 	ஆனா ம்	அைனத் க் ம்	தைலவன்	ஆன	அந்த

ஸ்ரீமந்நாராயணைனேய	இ 	ெசால்கிற .	 ள்ளைரயன்	ப ிராஜாவான
க டனின்	தைலவன்	ஆன	ஸ்ரீமந்நாராயணனின்	ேகாயிலில்

ெவள்ைள	விளிசங்கின்	ேபரரவம்	ேகட் ைலேயா	=	வி ந் 	ெவள்ைள	வந் விட்ட
என்பதற் 	அறி றியாகச்	சங் 	ஊ கிறார்கேள	அந்தச்	சத்தம்	ேகட்கவில்ைலயா
உனக் ??

பிள்ளாய்!	எ ந்திராய்!	ஏ	ெபண்ேண!	எ ந்தி .	ெதன்	தமிழ்நாட் ல்	இப்ேபா ம்
ெபண் ழந்ைதகைளப்	பிள்ைள	என	அைழக் ம்	வழக்கம்	உண் .	அ
அந்நாட்களி ம்	இ ந்தி க்கிற 	ெதரிய	வ கிற .

ேபய் ைல	நஞ் ண் 	கள்ளச்	சகடம்	கலக்கழியக்	காேலாச்சி,=	பால
கி ஷ்ணைனக்	ெகால்ல	அ ப்பப்பட்ட	 தைனயின்	நஞ் 	கலந்த	பாைல
உண்டாேன	கண்ணன்,	அ 	மட் மா?	சகடா ரன்	வண் ச்சக்கரத் க் ள்ேள

ந் ெகாண் 	கண்ணைனக்	ெகால்லப்	பார்த்தாேன?	கண்ணன்
இ க்ெகல்லாம்	அஞ்சேவ	இல்ைலேய?	தன்ைனக்ெகால்ல	வந்த	 தைனையக்
ெகான் ம்,	சகடா ரைன	அழித் ம்	அவர்கள்	 லம்	ேம ம்	நமக் க்	கஷ்டம்
வராமல்	காத்தாேன	அைத	மறந் விட்டாயா	ெபண்ேண!

ஆனா ம்	அந்தப்ெபண்	அதான்	எல்லாம்	 ஞ்சாச்ேச,	அதனால்	என்ன 	ேம ம்
ேகட்கிறாள்.

ெவள்ளத்தரவில்	 யிலமர்ந்த	வித்திைன=ஆதிேசஷன்	ேமல்	 யில்
ெகாண் க் ம்	 லவித்தான	பரமைன.	பரமன்	ஒ வேன	ஆதிவித் ,
லவித் ,	சகல ம்	அவன்	 லேம	வந்த .	அவன்	ஒ வேன	நிரந்தரம்.

அத்தைகய	 லவித்தான	பரமன்	ெவண்ைமயான	பாற்கடலில்	அரவத்தின்	ேமல்
யில்	ெகாண் க்கிறான்	என் ம்	ெகாள்ளலாம்.	அல்ல 	ேயாக	மார்க்கத்தில்

உள்ேள	இ க் ம்	 ண்டலினிைய	எ ப் ம்	 லகர்த்தாவாய்	இ க்கிறான்	என் ம்
ெகாள்ளலாம்.	

உள்ளத் க்ெகாண் 	 னிவர்க ம்	ேயாகிக ம்	=அத்தைகய	 லவித்ைதத்
தியானித் த்	தவ ம்,	ேயாக ம்	இ க் ம்	 னிவர்க ம்,	ேயாகிக ம்	ெமல்ல



எ ந்

அரிெயன்ற	ேபரரவம்	உள்ளம்	 ந் 	 ளிர்ந்ேதேலா	ெரம்பாவாய்=	"ஹரி,	ஹரி,
ஹரி,	ஹரி,	ஹரி,	ஹரி,	ஹரி"	என் 	ேகாஷிக்கிறார்கேள,	அந்த	ஓைச	உனக் க்
ேகட்கவில்ைலயா?	எங்கள்	உள்ளெமல்லாம்	 ளிர்ந் விட்டேத!	அந்தப்ேபெராலி
ேகட்ேட	நாங்கள்	உன்ைன	எ ப்ப	வந்ேதாம்.	எ ந்தி 	ெபண்ேண!	பரந்தாமனின்
ணவிேசஷங்கைளப்	பற்றிக்	ேகட்டாேலா,	பார்த்தாேலா,	ெசான்னாேலா	உள்ளம்

மயக்கம்	ெகாள் ம்,	என்றா ம்	சிலரால்	மட் ேம	விைரவில்	அத்தைகய	ேமான
நிைலக் ச்	ெசல்ல	 கிற .	சிலரால்	அவரவர்	கர்மவிைனையப்	ெபா த்
ெமல்லத்	தான்	ெசல்ல	 கிற .	ஆகேவ	கர்மவிைனயிலி ந் 	சீக்கிரம்	வி பட
நாம்	சீக்கிரமாகேவ	அவன்	தி வ யில்	சரணைடயேவண் ம்.	அதற் 	நமக் த்
ேதைவப்ப வ 	எளிய	பக்திேய.	

இைதேய	பட்டத்திரி	 வ 	எவ்வாெறனில்,

த்வத்பக்திஸ் 	கதா	ரஸாம் தஜரீ	நிர்மஜ்ஜேநந	ஸ்வயம்
ஸித்த்யந்தீ	விமல	ப்ரேபாத	பதவீம்	அக்ேலஸதஸ்தந்வதீ
ஸத்ய:	ஸித்திகரீ	ஜயட்யயிவிேபா	ைஸவாஸ் ேம	த்வத்பத
ப்ேரம	ப்ெரள 	ரஸார்த்ரதர	த் தரம்	வாதாலயாதீஸ்வர'

பரந்தாமனின்	திவ்ய	சரித்திரங்கைளக்	ேகட்டாேலா,	பாராயணம்	பண்ணினாேலா,
அைவ	அ தபானம்	ெசய்தற் 	ஒப்பா ம்.	அ தமான	அவற்றில்	 ழ்கித்
திைளக் ம்	அ யார்கள்	பரமைன	நிைனந் 	பக்தியில்	ெபாங் கிறார்கள்.	இந்த
எளிய	பக்தி	ஒன்ேற	அவர்க க் 	ஞாநேபாதத்ைத	அளிக்கவல்லதாகிற .
பிறவிப்பயைன ம்	அளிக்கிற .	ஆைகயால்	இத்தைகய	பக்திேய	சிறந்த .	ஏ,
பகவாேன,	உம்ைம	நான்	ேவண் வேத	இத்தைகய	பக்தியில்	நான்	 ழ்கி
எந்ேநர ம்	உன்	தி வ களிேலேய	திைளத்தி க்கேவண் ம்	என்பேத.	
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கீ கீெசன்ெறங் ம்	ஆைனச்சாத்தன்	கலந்
ேபசின	ேபச்சரவம்	ேகட் ைலேயா	ேபய்ெபண்ேண!
கா ம்பிறப் ம்	கலகலப்பக்	ைக	ேபர்த்
வாச	ந ங் ழல்	ஆய்ச்சியர்	மத்தினால்
ஓைசப்ப த்த	தயிரரவம்	ேகட் ைலேயா!
நாயகப்	ெபண்பிள்ளாய்	நாராயணன்	 ர்த்தி
ேகசவைனப்	பாட ம்	நீ	ேகட்ேட	கிடத்திேயா!
ேதச ைடயாய்	திறேவேலார்	எம்பாவாய்!
	

	

	

http://sivamgss.blogspot.in/2010/12/8.html
http://sivamgss.blogspot.in/2010/12/8.html
http://sivamgss.blogspot.in/2010/12/8.html


		

	

ள்ளி	ைவத்த		விளக் க்	ேகாலம்	எதானா ம்	ேபாடலாம்.	இந்தக்ேகாலம்	நன்றி
உதயன்.	2,3	வ டங்கள்	 ன்னர்	மின்	தமிழ்க்	 மத்தில்	ஒவ்ெவா 	நா ம்
ஒவ்ெவா 	ேகாலம்	உதயன்	வைரயப்	பாட் ன்	ெபா ள்	ெகாண் 		 ைண
ெசய்தி க்கிேறன்.	அப்ேபா 	ேபாடப்	பட்ட	ேகாலங்கள்	தாம்	இைவ.	உதயன்		இந்தச்
ட் யில்	உதயனின்	ேகாலங்கைளக்	காணலாம்.	

	

http://www.udhayam.in/blogs/மார்கழி-கோலங்கள்-07


ஆைனச்	சாத்தன்	ேபச்ைசப்	பற்றிக்	 றிப்பி ம்	ஆண்டாள்	அ த் 	கா ம்,	பிறப் ம்
என்கிறாள்.

யார்	கிட்ேட	எல்லாம்	கா ம்,	அதற்ேகற்றாற்ேபான்ற	பிறப் ம்	இ க் ேமா
அங்ெகல்லாம்	ேபச் ம்	ஜாஸ்தியாத்	தான்	இ க் ம்	என்ப 	நாம்	அறிந்தேத!
	இங்ேக	 றிப்பி வ 	அ 	அல்ல.	ஆயர்பா ப்	ெபண்கள்	இ 	வைகயான
தாலிைய	அணிந்தி ந்தார்களாம்.		ஒன் 	ெபாற்கா களால்	ெசய்த	அச் த்
தாலி ம்	இன்ெனான் 	 ைளகளாக	அைமத் ச்	ெசய்த	ஆைமத்	தாலி ம்

அணிந்தி ந்தார்களாம்.		அந்தத்	தாலிகள்	அவர்கள்	தயிர்	கைட ம்ேபா
ஒன்ேறாெடான் 	உராய்ந் 	ஏற்ப த்திய	சப்தத்ைதேய	ஆண்டாள்	இங்ேக	கா ம்
பிறப் ம்	கலகலப்பக்	ைகேபர்த் 	என்கிறாள்.		ஆனால்	இைதேய	தத் வரீதியாகப்
பார்த்தால்	திவ்யப்	ப்ரபந்தங்கைள ம்,	ெப மாைனக்	 றித்த	ஸ்ேலாகங்கைள ம்
அவன்	தி க்ேகாயிலில்	அ யார்கள்	ஒன் 	ேசர்ந் 	ெசால் ம்	சப்தத்ைத ம்
றிக்கிற 	என்பார்கள்.		அந்த	நாராயண	 ர்த்தி	ேகசவனின்	தி நாமத்ைத	ஒ

தரம்	ெசான்னா ம்	ேபா ேம.		அைதக்	ேகட்டபின்ன மா	நீ	உறங் கிறாய்?	எனத்
தன்	ேதாழிையக்	ேகட்கிறாள்	ஆண்டாள்.	

	

ஆைனச்சாத்தன்	என்ப 	ஒ 	 வி	வைக.	எப்ேபா ம்	கி கி
ேபசிக்ெகாண்ேட	இ க் ம்,	அேதாட	ெகாஞ்சம்	ேசாம்ேபறி ம்	 ட.	 யில்



காலங்கார்த்தாேல	எ ப்பி	விட்ட ன்னா,	இ 	ெம வா	காக்ைகக் ம்	அப் றமா
எ ந்தி க் ம்,	அத்தைகய

	

ஆைனச்சாத்தன்	 ட	எ ந் விட்ட ,	கீ 	கீ 	ேபச	ஆரம்பிச் ட்ட 	இங்ேக

	

	

ெசால்றாள்	ஆண்டாள்.

கீகீெசன்ெறங் ம்	ஆைனச்சாத்தன்	கலந் 	ேபசின	ேபச்சரவம்	ேகட் ைலேயா



ேபய்ப்	ெபண்ேண!=	இந்த	ஆைனச்சாத்தன்	 ட	எ ந் 	ெகாண் 	கீ 	கீ
ெசால்ற 	கி ஷ்ணா,	கி ஷ்ணா	என் 	ெசால்றாப்ேபால்	இ க்காம்.	ஆ,
அைவகளின்	ேபச்ெசாலி	ேகட்கவில்ைலயா	ெபண்ேண,	

கா ம்	பிறப் ம்	கலகலப்பக்ைகேபர்த் 	வாச	ந ங் ழல்	ஆய்ச்சியர்	மத்தினால்
ஓைசப்ப த்த	தயிரரவம்	ேகட் ைலேயா=	ஆய்ச்சியர்கள்	எல்லா ம்	எ ந்தி ந்

தயிர்	கைடகிறார்கள்.	
	

பாைனயில்	மத் 	ேமா ம்	ஓைச,	தயிர்	சி ப் ம்ேபா 	எ ம்	ஓைச,
ஆய்ச்சியர்களின்	ைக	வைளகளின்	கிண்கிணி	நாதம்,	அவர்கள்	க த்
ஆபரணங்கள்	அங் மிங் ம்	அைச ம்ேபா 	எ ம்	ஒலி	என	ஒேர	சத்தமாய்
இ க்ேக!	இ 	எ மா	உனக் க்	ேகட்கவில்ைல,	அ 	ெபண்ேண,	என்ன	இப்ப
ஒ 	ெப ந் க்கம்	 ங் கிறாேய?	உனக் 	என்ன	ேபய்க் ணம்	வந் விட்டேதா?

நாயகப்	ெபண்பிள்ளாய்	நாராயணன்	 ர்த்தி
ேகசவைனப்	பாட ம்	நீ	ேகட்ேட	கிடத்திேயா!
ேதச ைடயாய்	திறேவேலார்	எம்பாவாய்!=	நீ	அ ைமயான
நாயகப்ெபண்ணாயிற்ேற,	நாங்கள்	ேகசி	என்ற	அரக்கைனக்ெகான்றதன்	 லம்
ேகசவன்	என்ற	ெபயர்	ெபற்ற	கண்ணைனப்பா ப்	 கழ்ந் ெகாண் க்கிேறாம்.	நீ
அைதக்	ேகட் க்ெகாண்ேட	ப த்தி க்கிறாேய?	ஆனால்	அந்தப்	ெபண் க்ேகா
இ ம்	ஒ 	 கம்தான்	ேபாலி க் .	இவர்கள்	ேகசவனின்	 கைழப்பாடப்	பாட
அைதப்	ப த் க்ெகாண்ேட	ேகட்பதில்	ெப ம்	ஆநந்தம்	ெகாள்கிறாேளா
என்னேமா.	

ஒளிெபா ந்திய	 கத்ைத	உைடய	ெபண்ேண,	வா,	வந் 	கதைவத்	திறப்பாய்
என்கிறாள்.

நாராயண	பட்டத்திரி,ெசால் வ 	என்னெவனில்	ெவ ம்	வறட் த்	தர்க்கத்தில்
சிரமப்பட் 	சித்தி	அைடவதில்	தாமதம்	அைடயாமல்	பக்தி	மார்க்கத்தின்	 லம்
ஈசைன	விைரவில்	அைடயலாம்	என்கிறார்.

"பவத்	பக்திஸ்	தாவத்	ப்ர க	ம ரா	த்வத் ண	ரஸாத்



கிமப்யா டா	ேசத்	அகில	பரிதாப	ப்ரசமநீ
நஸ்சாந்ேத	ஸ்வாந்ேத	விமல	பரிேபாதாதய	மிலந்
மஹாநந்தாத்ைவதம்	திஸதி	கிமத:	ப்ரார்த்யம்	அபரம்

ஆரம்பத்திலி ந் 	பகவானிடம்	நாம்	ைவக் ம்	பக்தியான 	அவ ைடய	லீலா
விேநாதங்களா ம்,	பகவானின்	 ண	விேசஷங்களா ம்	இனிைமயானதாய்
உள்ள .	வளர்ந் விட்டாேலா	நம்	மனத்தின்	அைனத் த்	தாபங்கைள ம்	அறேவ
நீக் கிற .	அேதா 	உள்ளத்தில்	மாசற்ற	ெதளிவான	ஞாநத்ைத ம்	உதிக்கச்
ெசய்கிற .	பக்தியான 	இவ்வள 	ெசய்கிறேத	இதற் ம்	ேமல்	ேவேறன்ன
ேவண் ம்??
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கீழ்வானம்	ெவள்ெளன் 	எ ைம	சி வீ
ேமய்வான்	பறந்தனகாண்	மிக் ள்ள	பிள்ைளக ம்
ேபாவான்	ேபாகின்றாைரப்	ேபாகாமல்	காத் 	உன்ைனக்

வான்	வந் 	நின்ேறாம்!	ேகா 	கல ைடய
பாவாய்!	எ ந்திராய்	பா ப்	பைறெகாண்
மாவாய்	பிளந்தாைன	மல்லைர	மாட் ய
ேதவாதி	ேதவைனச்	ெசன் 	நாம்ேசவித்தால்
ஆவாெவன் 	ஆராய்ந் 	அ ேளேலாெரம்பாவாய்!

	

http://sivamgss.blogspot.in/2010/12/9.html
http://sivamgss.blogspot.in/2010/12/9.html
http://sivamgss.blogspot.in/2010/12/9.html


		

	

ேகாவிைல	நிைன ட் ம்	வண்ணம்	ேகா ரக்	ேகாலம்	ேபாடலாம்.	அல்ல
மைணக்ேகாலம்	ேபாட் 	ேகா ரம்	ேபால்	அழ 	ெசய்யலாம்.

கீழ்வானம்	ெவ த்தேதா 	அல்லாமல்	எ ைமகள்	 டக்	கறக்கப்பட்
ேமய்ச்ச க் ம்	ேபாய்	விட்டன.		ஆனால்	இந்தப்	ெபண்ணரசி	இன்ன ம்
எ ந்தி க்கவில்ைல.		இங் 	 ள்ளவர்கேளா	அவள்	வ ம்ேபா 	வரட் ம்	நாம்
ேபாய்	விட் 	வரலாம் 	அவசரப்	ப த் கிறார்கள்.		அவர்கைளச்	சமாதானம்
ெசய் 	நி த்தி	ைவத்தி க்கிேறன்.	ேதவாதி	ேதவனாகிய	எம்ெப மாைனச்
ெசன் 	ேசவித்தால்,	ஆஹா,	இத்தைன	ேப ம்	வந்தி க்கிறார்கேள	என
எண்ணிக்	ெகாண் 	அவன்	நமக் 	அ ள்	பாலிப்பான்	என்கிறாள்	ஆண்டாள்.
	இங்ேக	ேதவாதி	ேதவன்	என் ம்	மாவாய்	பிளந்தான்	என ம்	மல்லைர	மாட் யவன்
என் ம்	 றி	இ ப்ப 	 திைர	வ வில்	வந்த	ேகசிையக்	ெகான்றைத ம்,
கம்சனின்	பைடவீரர்களான	மல்லர்கள்	 ஷ் கன்	ஆகிேயாைரக்	ெகான்றைத ம்
றிக் ம்.		இவ்வள 	வீரம்	நிைறந்த	ெசயல்கைளச்	ெசய்ததால்	ெப மாைன



ேதவாதி	ேதவன்	என	அைழக்கிறாள்	ஆண்டாள்.

இப்ேபா	வானேமா	ெவ த் விட்ட .	எ ைமமா க ம்	கறைவ	 ந்
ேமயக்கிளம்பிவிட்டன.	நீ	இன் மா	எ ந்தி க்கவில்ைல	என்கிறாள்	ஆண்டாள்.

அவள்	அைழக் ம்	ெபண்ேணா	கண்ணன்	மன க் 	ெந ங்கியவளாய்
இ க்க ம்.	அதனால்	அவைளக்	ேகா கல ைடய	பாவாய்	என	அைழக்கிறாள்.

ேகா கல ைடய	பாவாய்,	கீழ்வானம்	ெவ த் 	எ ைமகள்	எல்லாம்	 ல்	ேமயக்
கிளம்பிவிட்டனேவ.	நீ	என்ன	இன் ம்	எ ந்தி க்கேவ	இல்ைலயா?	இங்ேக	வானம்
என்ப 	ஆகாயத்ைதக்	 றித்தா ம்	நம்	உள்ளத்ைத ம்	 றித் ச்	ெசால்லப்
பட் க்கலாம்.	நம்	உள்ளம்	 ய்ைமயாக	ெவ த் 	எந்தவிதமான	ேதாஷங்க ம்
இல்லாமல்	நிர்மலமாய்	இ த்தைலேய	இங்ேக	ெசால்லி	இ க்கேவண் ம்.
அேதேபால்	எ ைம ம்	இங்ேக	நம்	அறியாைமையக்	 றிப்பதாய்	இ க்கேவண் ம்.
அறியாைமயில்	 ழ்கி	 ழ்கி	நாம்	ஆங்காங்ேக	தடங்கித்	தடங்கி	ெமல்ல	ெமல்ல
இைறவன்	தி வ ைய	ேநாக்கிப்	பயணிக்கிேறாம்.	எ ைம	மா கள்	ேமயப்
ேபானா ம்	ேமய்ச்சல்	நிலத் க் 	ேநராய்ப்	ேபாவதில்ைல	அல்லவா?	அேத	ேபால்!
வழியில்	அ பாட் க் ப்	ப த் க் ம்,	நிற் ம்,	தண்ணீைரக்	கண்டால்	வாலால்
அ த் ச்	ேசற்ைறக்	 ழப் ம்.	இப்ப ேய	நா ம்	அந்த	எ ைம	மாட்ைடப்	ேபாலேவ
வாழ்க்ைகயின்	அைனத் 	ரசங்களி ம்	ஆழ்ந் 	ேபாய்	மிக ம்	தாமதமாகேவ
இைறவைனத்	ேதட	ஆரம்பிக்கிேறாம்.

(இ 	எல்லாேம	என்ைனேய	 ட் வ 	ேபால்	இ க்ேக!	)



மிக் ள்ள	பிள்ைளக ம்	ேபாவான்	ேபாகின்றாைரப்	ேபாகாமல்	காத் 	உன்ைன=
ஆனால்	இங்ேக	வந்தி ப்பேதா	பரம க் ப்	ப்ரீதியான	பிள்ைளகள்	அன்ேறா,
அவன்	மன க் 	அண்ைமயில்	இ ப்பவர்கள்	அன்ேறா.	இவர்கள்	ெவ விைரவில்
அவர்கள்	ேபாகேவண் ய	இடத் க் ச்	ெசன் வி வார்கேள,	அ வைரயி ம்
அவர்கைளப்	ேபாகாமல்	உனக்காகத்	த த் 	நி த்தி	உள்ேளன்.	

வான்	வந் 	நின்ேறாம்!	
பாவாய்!	எ ந்திராய்	பா ப்	பைறெகாண்
மாவாய்	பிளந்தாைன	மல்லைர	மாட் ய
ேதவாதி	ேதவைனச்	ெசன் 	நாம்ேசவித்தால்
ஆவாெவன் 	ஆராய்ந் 	அ ேளேலாெரம்பாவாய்!	=	

ெபண்ேண,	நீ	கண்ண க் 	மிக ம்	பி த்தவள்	அன்ேறா?	நாங்கள்	 ன்னாேலேய
இ 	இ 	ெசய்யேவண் ம்	என் 	ஒ வ க்ெகா வர்	ேபசிக்ெகாண்ேடாம்.
இப்ேபா 	உன்ைன	இங்ேகேய	விட் 	விட் ச்	ெசன்றால்	கண்ணன்	நீ
வந்தி க்கிறாயா	எனக்	ேகட்டால்??	என்ன	ெசால்ேவாம்	ெபண்ேண!	கண்ணைனப்
பா 	அவன்	 கைழப்	பா 	வாழ்த் ேவாம்.	கண்ணன்	கம்சன்	சைபயில்	மல்லர்கைள
ெவன்றான்,	ேகசி	என்ற	அ ரைன	ெவன்றான்.	பகா ரன்	என் ம்	ெகாக்க ரைன
ெவன்றான்.	இப்ப 	அைனத் 	அரக்கர்கைள ம்	ெவன்ற	ேதவாதிேதவனாகிய
கண்ணனின்	தி வ ைய	நாம்	ேபாற்றிப்	பா னால்	,	"ஆஹா,	நாம்	நம்
அ யார்கைளத்	ேத ப்ேபாகேவண் யதி க்க	அவர்கேள	இங்
வந் விட்டார்களா?"	என் 	கண்ணன்	நமக் 	அவன்	அ ைள	மைழயாகப்
ெபாழிவான்.	

இைதேய	நாராயண	பட்டத்திரி	கண்ணனின்	மகிைமகைள	எ த் ச்	ெசால் ம்
விதமாய்க்	 கிறார்.	பரப்ரம்மம்	என்ப 	எல்ைலையக்	கடந் 	நிைல	ெபற்றி ப்ப
என்கிறார்.	ேமேல	ஆண்டாள்	அவன்	மன க் ப்	ப்ரீதியானவர்கைள	எவ்விதம்
விட் ச்	ெசல்வ 	என	அைனவைர ம்	 ட	வ மா 	அைழக்கிறாள்.
பட்டத்திரிேயா	நிைறந்தி க் ம்	இந்தப்	பரம்ெபா ள்	சகலமாக ம்	இ க்கிறாேன
என	ஆச்சரியப்	ப கிறார்.	

"நிஷ்கம்ேப	நித்ய ர்ேண	நிரவதி	பரமாநந்த	பீ ஷ ேப
நிர்லீநாேநக	 க்தாவலி	ஸுபகதேம	நிர்மல	ப்ரஹ்மஸிந்ெதள
கல்ேலாேலால்லாஸ	 ல்யம்	க 	விமலதரம்	ஸத்வமாஹூஸ்	ததாத்மா
கஸ்மாந்ேதா	நிஷ்கலஸ்த்வம்	ஸகல	இதி	வசஸ்த்வத்	கலாஸ்ேவவ	 மந்



ெதளிந்த	கடல்	ேபான்ற	ஆழமான	எங்ேக ம்	நிைறந்தி க் ம்	எல்ைலகேள
இல்லாத	பரப் ம்மம்	ஆன 	பரமாநந்தம்	என் ம்	அ தக்	கடலா ம்.
அைசவற்றி க் ம்	இ 	ஒ 	சமயம்	அைசய ம்	ெசய் ம்.	ஆழ்கடலில்	அ யில்
காணப்ப ம்	நல் த் க்கைளப்	ேபால	இங்ேக	பக்தர்கள்	இந்த	அ தக்	கடலில்
ழ்கித்	தங்கைள	மறந் 	பகவத்	பக்திப்	பரவசத்தில்	ஆழ்ந் 	கிடக்கிறார்கள்.

எல்லா	நலன்கைள ம்	தன்னில்	 ழ்கிய	பக்தர்க க் த்	த ம்	இந்தக்	கடலில்
பகவா ைடய	திவ்ய	மங்கள	விக்ரஹம்	ஓர்	ேபரைலையப்	ேபால்	ேதான் கிற .
பக்தர்கள்	அைதக்	கண் 	பரவசம்	அைடகின்றனர்.	
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மணி	மாடத் ச்	 ற் ம்	விளக்ெகரிய
பம்	கமழ	 யிலைணேமல்	கண்வள ம்

மாமான்	மகேள!	மணிக்கதவம்	தாள்திறவாய்;
மாமீர்	அவைள	எ ப்பீேரா?	உன்	மகள்தான்
ஊைமேயா?	அன்றி	ெசவிேடா	அனந்தேலா?
ஏமப்	ெப ந் யில்	மந்திரப்	பட்டாேளா?
மாமாயன்	மாதவன்	ைவ ந்தன்	என்ெறன்
நாமம்	பல ம்	நவின்ேறேலா	ெரம்பாவாய்!	

	

	

மணிமாடம்	ேகாலம்	அல்ல 	மாடக்	ேகாலம்	ேபாடலாம்.

http://sivamgss.blogspot.in/2010/12/9_24.html
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இவ் லக	வாழ்க்ைகயின்	இன்பங்களான	பஞ் 	ெமத்ைத,	 ப,	தீபங்கள்
ேபான்றவற்ைறப்	ேபாட்ட	வண்ணம்	 யிலில்	ஆழ்ந் 	கிடக் ம்	மக்கைளக்
கண்ணன்	கழல ைய	நிைனக் மா 	தட் 	எ ப் கிறாள்	ஆண்டாள்.



	இவ் லகத் 	 கங்கள்	எல்லாம்	நிைலயாதைவ.		அவன்	கழல 	ஒன்ேற
நிைலயான 		அவன்	நாமம்	பல ம்	நாம்	ெசால்லிக்	ெகாண்ேட	இ ந்ேதாமானால்
அவன ளால்	நமக் 	ைவ ண்டம்	கிைடக் ம்	என்ப 	உ தி.	

	

	

இந்தப்ெபண்ைண	எ ப்பச்	ெசல் ம்	ஆண்டா க் 	அவள்	உற 	ேபால்
ெதரிகிற .	இல்ைல	என்றா ம்	கண்ண க் 	ெந ங்கியவளா ம்	இ க்கலாம்.
கண்ண க் 	ெந ங்கியவள்	தனக் ம்	அ க்கமானவள்	என்ற	ெபா ளிேலேய
ேகாைத	நாச்சியார்	ெசால்லி	இ க்கலாம்.	ேகாபிைககள்	அைனவ ேம	பகவானின்
பக்தர்கள்,	பாகவதக்	 ட்டத்ைதச்	ேசர்ந்தவர்கள்.	அந்த	உரிைமயா ம்
இ க்கலாம்.	அந்தப்	ெபண்ேணா	 மணி	மாடத்தில்	 ங் கிறாளாம்.	 ற் ம்
விளக் க ம்	எரிய,	 பம்	கமழத்	 யிலைண	ேமல்	 யில்கிறாள்.	

மணி	மாடத் ச்	 ற் ம்	விளக்ெகரிய	=	பகவா க் 	நாம்	மட் மில்லாமல்
ேதவாதிேதவர்க ம்	நவரத்தினங்கைள ம்	அர்ப்பணிக்க	அவற்றில்	உள்ள
அைனத் த்	ேதாஷங்கைள ம்	நீக்கிய	பகவான்	அவற்றால்	ஒ 	அழகான	மாடம்
மணிகளால்	ஆன	மணிமாடம்	கட் க்	ெகா க்கிறன்	பாகவத



சிேரான்மணிக க்காக.	அதிேல	பாகவத	சிேரான்மணிகளிேலேய	கண்ண க்
மிக ம்	அண்ைமயில்	இ ப்பவள்	ஆன	இந்தப்	ெபண்ணரசி,	ஆனந்தமாய்த்

ங் கிறாள்.

பம்	கமழத்	 யிலைண	ேமல்	கண்	வள ம்=	இப்ேபாெதல்லாம்	திைரப்படப்
பாடல்களிேல	மட் ம்	கண்வளர்வ 	பற்றிக்	ேகள்விப்	ப கிேறாம்.	அக்காலங்களில்

ங் வ 	என்ெறல்லாம்	ெசால்லாமல்	கண்	வளர்தல்	என்ேற	வழங்கி
வந்தி க்கிற .	அழகான	பல	தமிழ்ச்	ெசாற்கைள	நாம்	இழந் விட்ேடாம்.
யிலைண	ேமல்	ப த் க்ெகாண் 	 க்கம்	வர	ந மண	 பம்

ேபாட் க்ெகாண் 	 ற்றி ம்	விளக் க ம்	ஜகஜ்ேஜாதியாய்	எரிய	(ம்ஹும்
என்னால்	 யா 	ெவளிச்சத்தில்	 ங்க)	 ங்கறாளாம்	இந்தப்	ெபண்.	நிஜமாேவ

ங்கறாளா	அல்ல 	கண்ணன்	நிைனவில்	ஆழ்ந் 	ேபாயி க்காளா?	ெதரியைல.
சரி,	மாளிைகக் ள்ேள	 ைழந் 	பார்க்கலாம்	என்றால்	அவள்	எ ந் 	வந்
கதைவத்	திறக்கேவண்டாேமா?	அடம்	பி க்கிறாள்!

மாமீர்	அவைள	எ ப்பீேரா?	உன்	மகள்தான்
ஊைமேயா?	அன்றி	ெசவிேடா	அனந்தேலா?=மாமன்	மைனவிைய	மாமி	என
அைழக் ம்	வழக்கம்	ஆண்டாள்	காலத்திேலேய	இ ந்தி க்கிற 	பா ங்க!
அந்தப்	ெபண்ணின்	தாைய	உற ைறெசால்லி	அைழத் 	மாமி,	அவைள
எ ப் ங்கள்,	உங்க	ெபாண் 	என்ன	ேபசேவ	மாட்ேடங்கிறாேள?	ஊைமயா?
இல்ைலனா	காதிேல	விழவில்ைலயா??	கா 	ெசவிடா?	அ த் 	அனந்தேலா
ேகட்கிறாள்,	அனந்தல்	இந்த	இடத்திேல	மயக்கம்	என்ற	ெபா ளில்	வ
நிைனக்கிேறன்.	ஒ 	சிலர்	கர்வம்,	ெப ைம ம்	ெசால்வாங்க.	இங்ேக	எப்ப ப்
ெபா ள்	ெகாண்டா ம்	சரியாய்	இ க் ம்.	கண்ணன்	எனக் 	ெந ங்கியவன்
என்ற	மயக்கத்தில்	இ க்கிறாளா	எனக்	ேகட்பதா ம்	ெகாள்ளலாம்.	கர்வம்
ெகாண் 	விட்டாேளா	என் 	ேகட்பதா ம்	ெகாள்ளலாம்.	

ஏமப்	ெப ந் யில்	மந்திரப்	பட்டாேளா?=	சாதாரணமாய்ப்பார்த்தால்	யாரா ம்
இவைள	மயக்கிட்டாங்கேளா 	அர்த்தம்	ெகாள்ளேவண் ம்.	இங்ேக	ஆண்டாள்
கண்ணன்	ேமல்	ெகாண்ட	காதல்	மயக்கத்தில்	அவன்	நாமத்தின்	மகிைமயில்
மயங்கிவிட்டாேளா 	ேகட்கிறாள்	என் 	ெகாண்டால்	சரியாய்	இ க் ம்.
ஸ்ரீகி ஷ்ண	மந்திரத்ைத	உச்சரித் 	உச்சரித் 	மனம்	கசிந் 	அந்த	ஆழ்நிைலத்

க்கத் க் ப்	ேபாயிட்டாேளா 	ேகட்கிறாள்	என் 	ெகாள்ளேவண் ம்.

மாமாயன்	மாதவன்	ைவ ந்தன்	என்ெறன்
நாமம்	பல ம்	நவின்ேறேலா	ெரம்பாவாய்!=	மாமாயன்,	அந்தக்	கண்ணன்
மாயக்கண்ணன்	மட் மல்ல,	நம்ைமப்	பிறப் ,	இறப் 	ேபான்ற



கர்மவிைனகளிலி ந் ம்	காப்பாற்றி	ேமா த்ைதக்	ெகா க்கக்	 ய	மாதவன்
என் 	ெசால் ம்	ஆண்டாள்,	அைதேய	மா	என் ம்	ல ்மியின்	கணவன்	என்ற
ெபா ளி ம்	 றி	இ க்கிறாள்.	
ைவ ந்தன்=ைவ ந்த	வாசியான	அந்தப்	பர	வா ேதவன்	நாமங்கைளச்	ெசால்லி
அவன்	 கைழப்பா ப்	பரப் ேவாம்	வா	ெபண்ேண!

இந்த	மாமாயன்,	மாதவனின்	 ணாதிசயங்கைளப்	பட்டத்திரி	சற்ேற
ேவ விதமாய்க்	 கிறார்.	அதாவ 	மஹாவிஷ் ைவேய	இந்த	உலகின்
ஆதி ஷர்	எனக் ம்	பட்டத்திரி,	இவ் லகில்	 தி 	 திதாய்த்	ேதான் ம்
அைனத் க் ம்	அதிபதியான	மஹாவிஷ் க் 	வழிபா க ம்,	யாகங்க ம்
ெசய்வேதா 	நில்லாமல்	அவ ைடய	திவ்ய	சரித்திரங்கைள	 க்கியமாய்க்
கி ஷ்ணாவதாரத்ைதப்	பா ,	வர்ணித் 	ஆநந்தம்	அைடந் ,	மற்றவைர ம்
ஆநந்தம்	அைடயச்	ெசய்யேவண் ம்.	இவ்வா 	ெசய்தால்	ேமா ம்	நமக் 	ெவ
எளிதாய்க்	கிட் ம்	என்கிறார்.

அத்யாயாேஸஷக்ர்த்ேர	ப்ரதிநிமிஷ	நவீநாய	பர்த்ேர	வி ேத:
பக்தாத்மா	விஷ்ணேவ	ய:	ப்ரதிஸதி	ஹவிராதீநி	யஜ்ஞார்ச்ச்நாெதள:
க் ஷ்ணாத்யம்	ஜந்ம	ேயாவா	மஹதிஹ	மஹேதா	வர்ணேயத்	ேஸாயேமவ
ப்ரீத:	 ர்ேணாயேஸாபிஸ்த்வரித	மபிஸேரத்	ப்ராப்யமந்ேத	பதம்	ேத	
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ேநாற் ச்	 வர்க்கம்	 கின்ற	அம்மனாய்
மாற்ற ம்	தாராேரா	வாசல்	திறவாதார்
நாற்றத்	 ழாய் 	நாராயணன்	நம்மால்
ேபாற்றப்	பைறத ம்	 ண்ணியனால்	பண்ெடா நாள்
ற்றத்தின்	வாய்வீழ்ந்த	 ம்ப	கர்ண ம்

ேதாற் ம்	உனக்ேக	ெப ந் யில்தான்	தந்தாேனா!
ஆற்ற	அனந்தல்	உைடயாய்	அ ங்கலேம
ேதற்றமாய்	வந் 	திறேவேலார்	எம்பாவாய்!

	

	

http://sivamgss.blogspot.in/2010/12/10.html


		

இ 	உதயனின்	ேகாலங்கள்	பக்கத்திலி ந் 	எ க்கப்பட்ட .

	

	

	



	

								

	

	

	

இ 	 கிளார்	ெகா த்த .



ளசிமாடம்	ேகாலத்தில்	ேபாடலாம்.	ேமேல	காட் 	இ க் ம்	இரண் ேம	 ளசி
மாடக்	ேகாலத்தின்	இ வைககள்	தான்.		இைதத்	தவிர ம்	இன்ெனா 	 ைற ம்
உள்ள .	

	

ன்பிறவியில்	 ற்ற	ேநான்பின்	பயைன	இப்பிறவியில்	அ பவிக்கிறாளாம்	இந்தப்
ெபண்!		ேபான	ெஜன்மத் ப்	பலைன	இந்த	ெஜன்மத்தில்	அ பவித் க்	ெகாண்
இ ந்தால்	ேபா மா!	இப்ேபா ம்	நாராயணன்	நாமாைவப்	பாட	ேவண்டாமா?
	 ம்பகர்ணைன	விட	ேமாசமாகத்	 ங்காேத	ெபண்ேண!		வா	எ ந் 	வந்
கதைவத்	திற	என	அைழக்கிறாள்	ஆண்டாள்.	நம்	வாழ்நாைள	வீேண	கழிக்காமல்
பல ள்ளதாக	மாற்ற	ேவண் ச்	ெசால்கிறாள்	ஆண்டாள்.

தி மாலின்	பத் 	அவதாரங்களில்	 ன்	ெசால்லப்பட்ட	கண்ணன்	அவதாரம்,
வாமன	அவதாரம்,	தவிர	ஓங்கி	உலகளந்த	திரிவிக்கிரமைன ம்	 றித் ச்	ெசால்லி
இ க்கிறாள்	ஆண்டாள்.		இங்ேகேயா	பண்ெடா நாள்		ேபாற்றப்	பைறத ம்
ண்ணியனால்	 ம்பகர்ணன்	அழிந்தைதச்	ெசால்வதால்	இங்ேக
ராமாவதாரத்ைதச்	ெசால்கிறாள்	என்ப ம்	 ரிகிற .	

மார்கழி	மாசம்	காைலயில்	எ ந்தி க்கிற ன்னா	எல்ேலா க் ம்	கஷ்டமாய்த்
தான்	இ க் 	ேபால!	:(	தின ம்	நான்	பார்க்கிேறேன,	காலங்கார்த்தாேல
விளக்ைக	ஏத்தி	வாசலில்	வச் ட் 	நான்	மட் ேம	வாசல்	ெதளிச் க்	ேகாலம்
ேபாட் ட் 	இ ப்ேபன்.	ெத வில்	சத்தேம	இ க்கா .	ேகாயில்களின்	பாடல்
ஓைச ம்	 ட	ஐந்தைரக் ப்	பின்னாேலேய	ேகட்கிற .	இப்ேபா	இப்ப 	இ க்க
ஆண்டாளின்	காலத்தி ம்	இப்ப த்	தான்	எ ந்தி க்கச்	ேசாம்பல்	பட் க்ெகாண்
ஒ 	ெபண்ணரசி	உள்ேள	ப த்தி க்கிறாள்.	ேதாழிகள்	அைனவேரா ம்	ஆண்டாள்
அங்ேக	ேபாயாச் !	அவைளக்	 ப்பிட் ப்	பார்க்கிறாள்.	ம்ஹும்,	அைசேவ	இல்ைல!	

ேநாற் ச் வர்க்கம்	 கின்ற	அம்மனாய்=	இந்தப்	ெபண்	 தல்நாள்	தான்	பாைவ
ேநான்ைபப்	பற்றி ம்	அதன்	மகிைம	பற்றி ம்	அைனவேரா ம்



ேபசிக்ெகாண் ந்தாள்.	ம நாள்	சீக்கிரம்	எ ந் 	ேநான்பிற் ச்	ெசல்லேவண் ம்
என்றாள்.	ஆனால்	இப்ேபாத்	 ங் கிறாள்.	அ ம்	எவ்வா ??	" ற்றத்தின்
வாய்	வீழ்ந்த	 ம்பகர்ண ம்	ேதாற் ம்	உனக்ேக	ெப ந் யில்	தான்	தந்தாேனா?"=
இங்ேக	ஸ்ரீராமாவதாரம்	ேபசப்	ப கிறா .	ேநான் 	 ற் 	அதன்	 லம்	இந்தப்
ெபண்ணரசி	 வர்க்கத்தில்	 ந் 	ெகாண் க்கிறாள்.	ஆகேவ	அவைள
ேநாற் ச்	 வர்க்கம்	 கின்ற	அம்மனாய்,	என	அைழக் ம்	ஆண்டாள்,	என்ன
இ ?	 ம்பகர்ணன்	 ங்கறாப்ேபால்	 ங்கறேய	என் 	ேகட்கிறாள்.

நாற்றத்	 ழாய்	 	நாராயணன்	நம்மால்	ேபாற்ற=கி ஷ்ணேனா 	பக்தி
ெச த் ம்	அற் த	அ பவத்ைத	விட் 	விட் 	இந்தப்	ெபண்	இப்ப த்	 ங்கினால்
என்ன	அர்த்தம்??	ஒ ேவைள	கண்ணேன	உள்ேள	இ க்கிறான்	ேபால!	அதான்
இப்ப 	ஒ 	 க்கம்	 ங்கறாள்.	ஆண்டாள்	கண்ணைன	அங்ேக	ேத க்	 ரல்
ெகா க்க,	அந்தப்	ெபண்ேணா	கண்ணன்	இல்ைல 	ெசால்லி	வி கிறாள்.
என்ன 	கண்ணன்	இல்ைலயா?	என்றால்	அவன்	மாைலயாகச்	 ம்	 ழாயின்
ந மணம்	எங்கி ந் 	வந்த ??	 ரிந்த ,	 ரிந்த ,	உள்ேள	கண்ணேனா 	நீ
கி ஷ்ணா பவத்ைத	அ பவித் க்ெகாண் 	 வர்க்கம்	ேபாகிறாய்.	அதனால்
தான்	ெவளிேய ம்	வரவில்ைலயா??

ேதாற் ம்	உனக்ேக	ெப ந் யில்தான்	தந்தாேனா!	=	ஆஹா,	உனக் த்	ெதரியாமல்
கண்ணன்	எங்ேக	வ வான்?	என்றாள்	அந்தப்	ெபண்.	இல்ைல,	இல்ைல,
சகலத்தி ம்	தானாக	நிைறந்தி க் ம்	பரம்ெபா ள்	அல்லேவா	கண்ணன்??
அவன்	இங்ேக	இ ப்பான்.	எத ள் ம்	இ ப்பான்.	என் 	ஆண்டாள்	 ற	அந்தப்
ெபண்ணிடம்	இ ந் 	பதிேல	இல்ைல.	சரியாப்	ேபாச் ,	ம ப ம்	கண்ணைன
நிைனத் க்	கன 	காணப்	ேபாய்விட்டாளா??	ஏ	 ம்பகர்ணி,	 ம்பகர்ணன்	தான்
தவம்	ெசய் விட் ,	ஒ 	ெசால்லில்	வாய்	பிறழ்ந் 	நித்திைரத் வம்	ேகட் 	வாங்கி



வந்தான்	என்றால்,	நீ மா??	ஸ்ரீராமன்	தன்ைன	அழிக்க	வந்த	மாெப ம்	சக்தி
என்ப 	ெதரிந்ேத	 ம்பகர்ணன்	அவைன	எதிர்த்தான்	அல்லேவா?	அப்ப ப்பட்ட
ம்பகர்ணைனப்	ேபால்	நீ ம்	நித்திைரயில்	ஆழ்ந் விடாேத!

ஆற்ற	அனந்தல்	உைடயாய்	அ ங்கலேம	ேதற்றமாய்	வந் 	திறேவேலார்	எம்பாவாய்
=	அல்ல 	உன் ைடய	ெப ம்	ஆற்றலினால்	கண்ணன்	உன்	ைகக் ள்ேள
வந் விட்டாேனா?	அந்த	கர்வத்தில்	நீ	இ க்கிறாேயா??	ெபண்ேண,	சீக்கிரம்
எ ந் 	வா,	எ ந் 	வ ம்ேபா 	ப க்ைகயில்	இ ந் 	அப்ப ேய	எ ந் வராமல்
உன்	ஆைடகைளத்	தி த்திக்ெகாண் 	எ ந் 	வா.	

இங்ேக	பட்டத்திரி ம்	பகவானின்	ைவபவத்ைதப்	பா கிறார்.	அவேன	சி ஷ்
கர்த்தா	என் ம்	பட்டத்திரி	அந்த	சி ஷ் ேய	அவ க் 	ஒ 	விைளயாட்டா ம்
என் ம்	 கிறார்.	பகவானின்	அ கிரஹப்	பார்ைவ	ஒன்றாேலேய	சகல ம்
ேதான் கிற .	அைதேய	இல்ைல	என் 	அவேர	மைறக்க ம்	ெசய்கிறார்.	பின்னர்
நம்மிடம்	காட் ம்	விைளயா கிறார்.	பரம்ெபா ளின்	இந்தக்	கண்ணா ச்சி
விைளயாட் ன்	அதி	அற் தத்ைத	எவரால்	வர்ணிக்க	 ம்?

கஷ்டா	ேத	ஸ் ஷ் ேசஷ்டா	பஹூதரபவ	ேகதாவஹா	ஜீவபாஜாம்
இத்ேயவம்	 ர்வமாேலாசிதம்	அஜித	மயா	ைநவமத்யாபிஜாேந
ேநா	ேசஜ்ஜீவா:	கதம்	வா	ம ரதரமிதம்	த்வத் ஸ்	சித்ரஸார்த்ரம்
ேநத்ைர:	ஸ்ேராத்ைரஸ்ச	பீத்வா	பரமரஸ	ஸூதாம்ேபா 	 ேர	ரேமரந்"

இைறவைன	எவரால்	ெவல்ல	 ம்??	எவரா ம்	 யாத	ஒன் .	நம்	அன் ம்,
மனப் ர்வமான	பக்தி ேம	அவைன	ெவல் ம்	சக்தி	உள்ள .	அந்தப்
பரம்ெபா ளின்	சி ஷ் 	விைளயாட் 	 தலில்	ஜீவர்க க் த்	 ன்பங்கைள
விைளவிப்ப 	ேபால்	ேதான்றினா ம்	பரம்ெபா ளின்	அர்ச்சாவதாரத்
தி ேமனியின்	அழைகக்	கண்ணாரக்	கண் 	ஆநந்திக் ம்	ேப 	இந்த
ஜீவர்க க் த்	தாேன	வாய்க்கிற ?	அேதா 	மட் மா??	பரம்ெபா ளின்	திவ்ய
சரித்திரத்ைத ம்	அவன்	ேமன்ைமைய ம்	பா ,	ஆட ம்	ஜீவர்களால்	தாேன
இய ம்	ஒன் ??	

என்	 வா ரப்பா,	எத்தைன	பிறவி	எ த்தா ம்	உன்	 கைழப்	பா ம்,	ஆ ம்,
உன்ைன	மறவாம ம்	இ க் ம்	ேப 	ஒன்ேற	எனக் ப்	ேபா ம்.(ெசாந்த
ேவண் ேகாள்)	
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கற் க்	கறைவ	கணங்கள்	பல	கறந்
ெசற்றார்	திறலழிய	ெசன் ெச ச்	ெசய் ம்
ற்றெமான்றில்லாத	ேகாவலர்தம்	ெபாற்ெகா ேய!
ற்றர	வல் ல்	 னமயிேல	ேபாதராய்!
ற்றத் த்	ேதாழிமா	ெரல்லா ம்	வந் நின்
ற்றம்	 ந் 	 கில்வண்ணன்	ேபர்பாட

சிற்றாேத	ேபசாேத	ெசல்வப்	ெபண்டாட் 	நீ
எற் க்	 றங் ம்	ெபா ேளேலா	ெரம்பாவாய்!
உதயனின்	ேகாலப்	பக்கம்	திறக்கவில்ைல.		திறந்தப்ேபா	ேகாலங்கைளக்	காப்பி,
ேபஸ்ட்	பண்ணி	இ ந்தி க்க ம்.		ேதாணைல!	:)
	

	

	

http://sivamgss.blogspot.in/2010/12/11.html


	

	

	

ப க்கைளக்	 றித் ச்	ெசால்லி	இ ப்பதால்	காமேத க்	ேகாலம்	ேபாடலாம்.
ெகா க்	ேகால ம்	ேபாடலாம்.		ெகா க்ேகாலம்	கிைடக்கைல.	மயில்	ேகால ம்
ேபாடலாம்.

மிக	 யற்சி	ெசய் 	தன்	ேதாழிைய	எ ப் கிறாள்	ஆண்டாள்.		ஏன்	அவள்	மட் ம்
இ க்கிறவங்கேளாட	ேபாகக்	 டாதா?	இல்ைல;	மன 	வரைல.	 ற்றத் த்
ேதாழிமார்	எல்ேலா ம்	வந் 	நின் 	ெகாண் 	ேதாழியின்	 ற்றத்தில்	 	நின்
கில்வண்ணனாகிய	ெப மானின்	 கைழப்	பா கிறார்கள்.		அப்ப 	எல்லாம்

நடந் ம்	இன்ன ம்	மாையயாகிய	உறக்கத்திேலேய	ஆழ்ந் 	கிடக்கிறாேள!



	இவ் லகத் 	நித்திைர	மட் மின்றி	மாைய	என் ம்	உறக்கத்திலி ந் ம்
ேதாழிைய	எ ப்பி	ெப மான்	பால்	அவள்	மனைதத்	தி ப் கிறாள்	ஆண்டாள்.	

கற் க்கறைவ	கணங்கள்	பல	கறந் =	கற் க்கறைவ	இங்ேக	இளங்கன் டன்
ய	ப 	மாட்ைடக்	 றிக் ம்.	ப மா 	மிகச்	சின்ன	வயசிேலேய	கன்ைற	ஈன்

பால்	ெகா க் மாம்.	அத்தைகய	கற் க்கறைவயில்	இ ந் 	இன் ம்	வய
அதிகம்	ஆன	பல	ப க்கள்,	அ ம்	எப்ப 	கணங்கள் 	ெசால்கிறாள்	ஆண்டாள்.
இங்ேக	 ட்டம்	 	ெபா ள்	ெகாள்ளலாம்.	அத்தைகய	ப க்கள்	நிரம்பிய
ட்டங்கள்,	எண்ணிப்பார்க்க யாத	அள க் ப்	ப க்கள்.	அப்ப ப்பட்ட

ப க்களிடம்	இ க் ம்	பாைலெயல்லாம்	கறக் ம்	ஒ 	ேகாபனின்	ெபண்ைணப்
பார்த் 	இந்தப்	பாடைலப்	பா கிறாள்	ஆண்டாள்.	

அந்த	ேகாபன்	ப க்களிடம்	பால்	தாராளமாய்	இ க்கிறேத 	கறக்கவில்ைல.
கன் 	 ச் ம்	பால்	ம யில்	நிரம்பிப்	பால்	கட் க் மாம்	ப க்க க் .	அ
அவற் க் த்	த ம்	 ன்பத்ைத	நீக்கேவ	பாைலக்	கறக்கிறானாம்.

ெசற்றார்	திறலழிய	ெசன் ெச ச்	ெசய் ம்=	ெசற்றார்	இங்ேக	அ ரர்கைளக்
றிக் ம்.	ெபா வாய்	எதிரிகள்	என் 	 றினா ம்	இங்ேக	அந்த	ேகாப க்

எதிரிகள்	யார் 	ேகட்டால்	கண்ணைன	அழிக்க	வ ம்	அ ரர்கேள	எதிரிகள்
ஆவார்கள்.	ஆகேவ	ேத த்	ேத க்	கண்ணனின்	எதிரிகைள	அழிக்க	இவ ம்
கிளம்பி வாராம்.	கண்ணனின்	எதிரிகள் 	ெதரிஞ்சாேல	ேபா மாம்,	அவர்கைள
அழிக்கக்	கிளம்பி வாராம்.

ற்றெமான்றில்லாத	ேகாவலர்தம்	ெபாற்ெகா ேய=	அத்தைகய	நற் ணங்கள்
நிரம்பிய	 ற்றம்	ஒன் ேம	 ற யாத	அள க் க்	கடைம	வீரராய்	இ ந்
கண்ணன்	ெதாண்ேட	நம்	 தற்கடைம	என்றி க் ம்	ேகாபனின்	ெபண்ணாகிய
ெகா 	ேபான்ற	ெபண்ணரசிேய,	இங்ேக	ெகா ையக்	 றிப்பிட் ப்ப 	ேமலாகப்
பார்த்தால்	ெமல்லிய	ேதகத்ைதச்	 ட் வதாக	இ ந்தா ம்,	கண்ணன்	என்ற
நாமத்ைதச்	ெசான்னாேலேய	இவள்	உயிர்வாழ்கிறாளன்றி	அவன்	நாமம்
இல்ைலெயனில்	இவள்	ெகா ெகாம்பில்லாத	ெகா ேபால்	வா கிறாள்	என்பைத ம்

ம்.

ற்றர	வல் ல்	 னமயிேல	ேபாதராய்=	 ற்றர 	அல் ல்	=இ ப்பிேல	ேமகைல,
ஒட் யாணம்	ேபான்ற	ஆபரணங்கள்	தரிக் ம்	இடம்,	ெதாப் ள்	 ம்	ெசால்லலாம்.



அ 	எப்ப 	இ க்கிற 	என்றால்	பாம் 	 ந் 	 றப்ப ம்	 ற்ைறப்	ேபால்	சி த்
இ க்கிறதாம்.	இங்ேக	சி த் 	இ ப்ப 	இைடைய 	ேநர 	அர்த்தம்	வந்தா ம்
கண்ணன்	நாமத்ைதச்	ெசால்பவர்க க் 	ஆைசக ம்	சி த் க்	கண்ணனின்
நாமம்	ஒன்ேற	ெப ம்	ெசல்வம்	என்ற	எண்ணம்	வரேவண் ம்	என்பைத ம்
றிக் ம்.	ெபா வாய்	ெபண்களின்	உடற் கைளப்	பற்றிய	இந்தக்	 றிப் க்கள்

உள்ளார்ந்த	அர்த்தம்	ெபாதிந்தைவ	என்பைத	மனதில்	ெகாண் 	ப க்கேவண் ம்.	

அ த் ப்	 னமயிேல	ேபாதராய்=	மயில்	ேதாைக	விரிந்தாற்ேபால்	விரிந்த	 ந்தைல
உைடய	ெபண்ேண

ற்றத் த்	ேதாழிமா	ெரல்லா ம்	வந் நின்
ற்றம்	 ந் 	 கில்வண்ணன்	ேபர்பாட=	இங்ேக	இ க் ம்	நம்	 ற்றம்,	நண்பர்

வட்டம்	அைனத் த்	ேதாழிக ம்	ேசர்ந் 	வந் 	உன்	வீட் 	 ற்றத்தில்	இந்தக்
ளிரில்	பனியில்	நின் 	கண்ணனின்	 கைழப்	பா க்ெகாண் க்கிேறாேம,	உன்

காதில்	விழவில்ைலயா??	இங்ேக	நாங்கள்	கண்ணன்	ேபைரச்	ெசால்லிப்
பா க்ெகாண் க்க	உள்ேள	நீ	அைதக்	ேகட் 	ஆநந்தித் க்ெகாண் 	இ ந்த
இடத்ைத	விட் 	நகராமல்	இ க்கிறாேய?

சிற்றாேத	ேபசாேத	ெசல்வப்	ெபண்டாட் 	நீ
எற் க்	 றங் ம்	ெபா ேளேலா	ெரம்பாவாய்!=	என்ன 	இ 	ெபண்ேண,	இப்ப ம்
ஒ 	ெபண்	இ ப்பாளா??	ெசல்வம்	நிைறந்த	பிராட் யாக	நீ	இ ந்தால்	எங்க க்
என்ன	வந்த ??	இ தான்	கண்ணனிடம்	நீ	ைவத்தி க் ம்	பக்திக் 	அழகா?
இ 	அத்தைனைய மா	ேகட் க்ெகாண் 	இன்ன மா	நீ	உறங் கிறாய்?
சீக்கிரமாய்	வா	ெபண்ேண!

ேமேல	 றிய 	பாகவத	ல ணங்கள்	என் 	 றலாம்.	கண்ணைன	நிைனயாத
மன ம்,	கண்ண க்காக	உ காத	உள்ள ம்,	கண்ண க்காக	ஒழிக்காத
ஆைச ம்	எதற் 	என	ஆண்டாள்	ேகட்கிறாள்.	அைதேய	நாராயண	பட்டத்திரி
எவ்வா 	 கிறார்	எனில்,

தாரம்	அந்தர்	அ சிந்த்ய	ஸந்ததம்	ப்ராணவா ம்	அபியம்ய	நிர்மலா
இந்த்ரியாணி	விஷயாத்	அதாபஹ் த்யாஸ்மேஹ	பவத்	உபாஸ்ேநாந் கா:

இங்ேக	பட்டத்ரி	 றிப்பி வ 	ப்ராணாயாமம்	பற்றி.	சாதாரணமாய்	அன்றாடம்
ெசய் ம்	 ச் ப்	பயிற்சிக் ம்	இ க் ம்	ேவ பா 	உண் .	என்றா ம்	அன்றாட
ைறயான	 ச் ப்	பயிற்சியின்	 லம்	இைத ம்	பழக்கத் க் க்	ெகாண்



வரலாம்.	பிரானாயாமம்	என்ப 	ெவ ம்	 வாசக்	காற் 	மட் மல்ல,	அ 	நம்
பிராணைனக்	கட் ப்ப த்தி	அக	ஆற்றைல ம்	ேமம்ப த் ம்	பிரபஞ்ச
ட்பமானெதா 	தத் வம்.	அத்தைகய	பிராணாயாமம்	ெசய்ைகயில்	பிரணவ

மந்திரத்ைத,	(பிரணவ	மந்திரத் க் 	இந்தப்	ெபயர்	ஏன்	வந்த 	இப்ேபாப்
ரி தா?)	உள் க் 	ஸ்மரித் ,	அதாவ 	நிைனத் க்ெகாண் 	(இ தான்	அஜபா
மந்திரம் ம்	ெசால்லலாம்,	இேதா 	 டச்	ெசால் ம்	மந்திர ம்	இ க்கிற ,

லம்	உபேதசம்	ேகட் க்க ம்)	நம்	உள்ளத் 	மா க்கைளத்	தீயிலிட் ப்
ெபா க் வ 	ேபால்	ெபா க்கிக்ெகாண் 	நம்	பஞ்ச	இந்திரியங்கைள ம்,
அதாங்க,	கண்,	கா ,	 க் ,	வாய் 	எல்லாம்	இ க்ேக	அ ங்கைள ம்	அதன்
லம்	கட் ப்ப த்தி	இவ் லகத் 	அ பவங்களிலி ந் 	அவற்ைற	ெமல்ல	ெமல்ல

விலக்கி,	பகவானின்	நாமத்ைத	மன க் ள்	உச்சரிப்ப 	ஒன்ைறேய
றிக்ேகாளாய்க்	ெகாண் 	பக்தி	ெச த் ேவாம்.	இந்தப்	பிராணாயாமத்ைதத்

தினசரி	ெசய் 	வந்தாேல	மனதில்	தன்னடக்க ம்,	உடலில்	நல ம்	வந் 	ேச ம்.	
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கைனத்திளங்	கற்ெற ைம	கன் க்	கிரங்கி
நிைனத் 	 ைலவழிேய	நின் 	பால்ேசார
நைனத்தில்லஞ்	ேசறாக் ம்	நற்ெசல்வன்	தங்காய்!
பனித்தைல	வீழநின்	வாசற்கைட	பற்றிச்
சினத்தினால்	ெதன்னிலங்ைகக்	ேகாமாைனச்	ெசற்ற
மனத் க்	கினியாைனப்	பாட ம்நீ	வாய்திறவாய்!
இனித்தாென	 ந்திராய்	ஈெதன்ன	ேப றக்கம்
அைனத்தில்லத்	தா ம்	அறிந்ேத	ேலாெரம்பாவாய்!

	

	

	

	

	

	

	

http://sivamgss.blogspot.in/2010/12/12.html


																														

	

	

வீட் 	மாடம்,	அல்ல 	வீ 	மாதிரிக்	ேகாலேமா	ேபாடலாம்.	இல்லத்ைதக்	 றித் ச்
ெசால்லி	இ ப்பதால்	மாடக்	ேகால ம்	ேபாடலாம்.

ெசழிப்பாக	வளர்ந்ததால்		பால்	தானாகச்	ெசாரிந் 	இல்லத்ைதேய
ேசறாக் கின்றனவாம்	எ ைமகள்.	ஆைகயால்	வீட் க் ள்	 ைழய	 யாமல்,
வீட் ன்	வாசல்	நிைலக்கட்ைடையப்	பி த் க்	ெகாண் 	பனியில்	ெதாங் ம்
ெபண்கள்	விடாமல்	ேதாழிைய	எ ப் கின்றனர்.		இங்ேக ம்	ராவண	வதம்	 ரிந்த
ராமைனக்	 றித்ேத	மன க் 	இனியான்	எனச்	ெசால்கிறாள்	ஆண்டாள்.
	அத்தைகய	இனியாைனப்	பாடக் ட	வாய்	திறக்க யாமல்	 ங் கிறாயா?
	என்ன	ஒ 	ெப ந் க்கம்,	 ம்பகர்ணன்	ேதாற் ம்ப யாக	என	வைச	பா கிறாள்
ஆண்டாள்.	



கைனத்திளங்	கற்ெற ைம	கன் க்	கிரங்கி
நிைனத் 	 ைலவழிேய	நின் 	பால்ேசார
நைனத்தில்லஞ்	ேசறாக் ம்	நற்ெசல்வன்	தங்காய்!=	எ ைம	மா கள்	கறக்க
ஆளில்லாமல்	பால்	கட் 	அவஸ்ைதப்	ப கின்றனவாம்.	அேதா 	கன் க்
ஊட்ட ம்	 யாமல்	மா கள்	கட் ப்	ேபாடப்	பட் க்கின்றன.	இங்ேக	கட் தல்
என்ப 	அறியாைமயில்	நாம்	கட்டப்	பட் ப்பைத ம்	ெசால்லலாம்.	எ ைம ம்
அறியாைமயின்	அைடயாளேம	என	 ன்னேர	பார்த்ேதாம்.	அப்ப க்	கட் ப்
ேபாட் க் ம்	எ ைமகள்	பால்	கனம்	தாங்க	 யாமல்	தானாகேவ	பாைலச்
ெசாரிகின்றன.	அந்தப்பாெலல்லாம்	கீேழ	வி ந் 	ேகாபர்களின்	இல்லெமல்லாம்
பா ம்,	மண் ம்	கலந் 	ேசறாகிவிட்டதாம்.	இந்த	ேகாபன்	இல்ைல	ேபா ம்,
அதான்	பால்	கறக்க	ஆளில்ைல!	

அவன்	எங்ேக ம்	ேபாகவில்ைல.	நற்ெசல்வன்	ஆச்ேச!	ெவ ம்	ெபா ளால்	ஆகிய
ெசல்வம்	மட் ம்	இல்ைல	அவனிடம்,	அவனிடம்	சிறந்த	பக்திச்	ெசல்வ ம்
இ ப்பதாேலேய	ேகாைத	அவைன	நற்ெசல்வன்	என் 	 கிறாள்.	அத்தைகய
நல்ல	பக்திச்	ெசல்வம்	நிைறந்தவனின்	தங்ைக	வீட் ற் 	இப்ேபா
ேபாயி க்கிறாள்	ஆண்டாள்.	அவைள	எ ப் கிறாள்.	

பனித்தைல	வீழநின்	வாசற்கைட	பற்றிச்
சினத்தினால்	ெதன்னிலங்ைகக்	ேகாமாைனச்	ெசற்ற
மனத் க்	கினியாைனப்	பாட ம்நீ	வாய்திறவாய்!	=	பனி	ெகாட் கிற .	அ ம்
ேகா லத்தில்	ேகட்க ம்	ேவண் மா??	ெகாட் ம்	பனியில்	நைனந் 	ெகாண்
கீேழ	நிற்கலாம்	என்றால்	கீேழ ம்	பால்	ெகாட் ச்	ேச .	இத்தைன	அமர்க்களத்தில்
நாங்கள்	நிற்க	 யாமல்	உன்	வீட் 	வாசல்	கதைவப்	பி த் க்ெகாண்
நிற்கிேறாம்.	என்கிறாள்	ஆண்டாள்.	அப்ப ம்	அவள்	அைசந்ேத
ெகா க்கவில்ைல.	

சினத்தினால்	ெதன்னிலங்ைகக்	ேகாமாைனச்	ெசற்ற	=	சினம்	என்ன	சாதாரண
சினமா?	தன்	மைனவிையச்	சிைறப்பி த்த	சினம்.	சிைறப்பி த்தவ ம்
சாமானியன்	அல்லேவ.	சிறந்த	சிவபக்தன்.	நவகிரஹங்கைள ம்	தன்
கட் ப்பாட் க் ள்	ெகாண் 	வந் 	அவற்ைறத்	தான்	மிதிக் ம்	ப யாகப்
ேபாட் க்ெகாண்டவன்.	தன்	அண்ணனாகிய	 ேபரனின்	ெசல்வத்ைதக்
ெகாள்ைள	அ த் 	அவைன	லங்கா ரியிலி ந் 	அலகா ரிக் 	விரட்
அ த்தவன்.	ஈசனிடேம	சரிக் ச்	சரியாக	நின் 	அவைர	ஆட் 	ைவக்கப்	பார்த் ப்
பின்னர்	அவர்	கால்விரலின்	கனம்	தாங்காமல்	கத்ேதா	கத் 	கத்தி	அதனால்
ராவணன்	என்ற	ெபய ம்,	சந்திரஹாசம்	என்ற	வா ம்	ெபற்றவன்.	இப்ப ப்	பட்ட
ராவணைனத்	ேதாற்க த்தவன்	யார்??	



மனத் க்	கினியாைனப்	பாட ம்நீ	வாய்திறவாய்!
இனித்தாென	 ந்திராய்	ஈெதன்ன	ேப றக்கம்
அைனத்தில்லத்	தா ம்	அறிந்ேத	ேலாெரம்பாவாய்!	=ேவேற	யா ?	நம்ம	மன க்
இனியவேன	என்கிறாள்	ஆண்டாள்.	ஆமாம்,	இந்தக்	கண்ணன்	ப த்தற	பா
தாங்கைல	தான்.	ேகாபியர்கைள	அங்ேக ம்,	இங்ேக ம்	அைலக்கழிக்கிறான்.
தி ர் 	ஒ த்திக் ப்	 ச் ட் கிறான்	இன்ெனா த்திக் த்	தைல
வாரிவி கிறான்.	ேவெறா த்தியின்	வீட் ல்	ெவண்ெணய்	சாப்பி கிறான்.	சரி
பார்த்தால்	நம்	வீட் 	 ற்றத்திேல	நிற்கிறான்.	 ல்லாங் ழல்	பாட் ைசையக்
ேகட் ப்	ேபானால்	ஒளிஞ் க்கறான்.

ஆனால்	ஸ்ரீராமன்	அப்ப 	இல்ைல.	க ணா ர்த்தி!	தனக் த்	தீைம
ெசய்தவர்க க் க்	 ட	நன்ைமேய	ெசய்பவன்,	ராவணைனக் ட	இன் 	ேபாய்
நாைள	வா	என்ேற	ெப ந்தன்ைமயாய்க்	 றினான்	அன்ேறா!	ஆகேவ	ஏ,
ெபண்ேண	இந்தக்	கண்ணன்	நாமம்	ேவண்டாம்,	சரியா,	ராவண க்ேக	சரணாகதி
ெகா க்கத்	தயாராய்	இ ந்த	ஸ்ரீராமன்	நமக் ம்	ெகா ப்பான்.	அத்தைகய
மன க் 	இனிய	நற் ணங்கள்	நிரம்பிய	ஸ்ரீராமைனப்	பா ேவாம்	வா,	நாங்க ம்
அவன்	 கைழப்	பா கிேறாம்.	நீ	என்னன்னா	இன் ம்	 ங் கிறாேய!	எ ந்தி
ெபண்ேண!	இனியாவ 	எ ந்தி !	அக்கம்பக்கம்	எல்லாம்	பார்க்கிறாங்க	பார்!
எங்க க் 	ஒண் மில்ைல	அம்மா,	உனக் த்	தான்	அவமானம்,	இப்ப ம்	ஒ
ெபண்	இத்தைன	ேபர்	இத்தைன	ேநரம்,	இத்தைனப்	பாட் ப்பா ம்	 ங்கறாேள
ெசால் வாங்க.	வா,	வா	சீக்கிரமாய்!

இத்தைகய	பக்திையப்	பற்றி	நாராயண	பட்டத்திரி	ெசால்வ :
"ேஸாயம்	மர்த்யாவதாரஸ்தவ	க 	நியதம்	மர்த்ய	ஸி ார்த்தேமவம்
விஸ்ேலஷார்த்தி:	நிராகஸ்த்யஜநமபி	பேவத்	காமதர்மாதி	ஸக்த்யா:
ேநா	ேசத்	ஸ்வாத்மா ேத:	க்வ	 	தவ	மநேஸா	விக்ரியா	சக்ரபாேண
ஸ	த்வம்	ஸத்ைவக ர்த்ேத	பவந	 ரபேத	வ்யா 	வ்யாதிதாபாந்

நாதரின்	வாதேநாையத்	தனதாக்கிக்ெகாண்ட	பட்டத்திரி	மஹாவிஷ் வின்
திவ்ய	சரித்திரத்ைதப்	பா வதன்	 லம்	தன்	வாத	ேநாய்	தீ ம்	எனத்
தீர்மானத்ேதா 	மஹாவிஷ் வின்	ஒவ்ெவா 	அவதார	மகிைம	பற்றி ம்	பா
வந்தார்.	அதிேல	ஸ்ரீராமாவதாரத்தின்	மகிைம	பற்றிக் ைகயில்
ஸ்ரீராமாவதாரமான 	சாமான்ய	மக்க க் ப்	ப ப்பிைன	ெசால் வதற்காக ம்,
ஒ 	மனிதன்	எவ்வா 	வாழேவண் ம்,	தர்மம்	என்ப 	எந்த	எந்த	சமயங்களில்
எவ்வா 	கைடப்பி க்கேவண் ம்	என்பைதக் வதா ம்	அைமந்தி ப்பைத
எ த் க்காட் கிறார்.	நம்ைமப்	ேபான்ற	சாமானியர்க க் 	அன்பிற் ரியவர்கள்



ெகாஞ்ச	ேநரம்	கண்கள்	எதிேர	இல்ைலனா ம்	மனம்	சஞ்சலம்	அைட ம்,	கவைல
அைட ம்,	வ த்தம்	ெகாள்ேவாம்.	ஆனால்	ஸ்ரீராமேரா	தன்	கண் க் ம்	ேமலாக
அன் 	ெச த்தி	வந்த	மைனவிைய	 தலில்	ஸ்ரீராவணன்	அபகரித் ச்
ெசன்றேபா 	பிரிந்தார்.	பின்னர்	அரச	தர்மத்ைதக்	காக்கேவண் ,	நா 	 ம்,
தன்	நல்லாட்சிையப்	பாராட் ம்	அேத	சாமான்யக்	 மக்கள்	ராவணன்	ஊரில்
அேசாகவனத்தில்	சிைற	இ ந்த	சீைதையத்	தான்	தி ம்ப	ஏற் க்ெகாண்ட
சரியில்ைல	என்ற	ேகாணத்தில்	ேபசிக்ெகாள்வைத ம்,	இனி	தாங்க ம்
அவ்வா தான்	இ க்கேவண் ேமா	என் ம்	ேபசிக்ெகாள்வைத	ஒற்றர்கள்	 லம்
ேகட் த்	ெதரிந் 	ெகாண் 	மைனவிைய	நிரந்தரமாய்ப்	பிரிகிறார்.	 மக்களின்
நல்வாழ்க்ைகக்காக ம்,	அவர்க க் 	ஒ 	சரியான	 ன் தாரணமாய்
இ க்கேவண் ம்	தன்	அன் 	மைனவிையப்	பிரிந்தார்	ராமர்.	இவ்வா 	திவ்யச்
ெசயல்கள்	 ரிந்த	ஸ்ரீராமர்	 ற்றமற்ற	சீைதைய	எப்ப ப்	பிரிந்தார்??	தர்மத்தின்
ேமல்	ைவத்த	அதீதப்	பற்றா??	இவ்வள 	 கழ்	வாய்ந்த	ஸ்ரீராமர்	இப்ேபா

வா ரப்பன்	உ வில்	வந் 	இறங்கி	இ க்கிறாேர,	அவேர	என்	வாத	ேநாையப்
ேபாக்கி	அ ளேவண் ம்	என்கிறார்.	

ஆண்டாள்	கண்ணைன	வி த் 	ஸ்ரீராமைன	ேமற்ேகாள்	காட் யவா
பட்டத்திரி ம்	மஹாவிஷ் வின்	அளப்பரிய	லீைலகைள	நிைனத் 	ஆநந்தம்
அைடவேதா 	நம்ைம ம்	அைடயச்	ெசய்கிறார்.	சதா	விஷ் வின்	லீைலகைளக்
கண்ணாரக்	கண் 	ஆநந்திக் ம்ப ம்	 கிறார்.	
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ள்ளின்வாய்	கீண்டாைனப்	ெபால்லா	வரக்கைனக்
கிள்ளிக்	கைளந்தாைனக்	கீர்த்திைம	பா ப்ேபாய்ப்
பிள்ைளக	ெளல்லா ம்	பாைவக்களம்	 க்கார்
ெவள்ளி	ெய ந் 	வியாழம்	உறங்கிற்
ள் ஞ்	சிலம்பினகாண்	ேபாதரிக்	கண்ணினாய்!
ள்ளக்	 ளிரக்	 ைடந் 	நீராடாேத

பள்ளிக்	கிடத்திேயா	பாவாய்	நீ	நன்னாளால்
கள்ளந்	தவிர்ந் 	கலந்ேத	ெலாெரம்பாவாய்!	

	

ள்	எனப்	பறைவகைளக்	 றித் ச்	ெசால்லி	இ ப்பதால்	பறைவகைளக்	ேகாலமாக
வைரயலாம்.	ஆனால்	இங்ேக	ெசால்லி	இ க் ம்	பறைவ	அரக்கனாக	இ ந்
பறைவ	வ வில்	வந்த	பகா ரைனக்	 றித் ச்	ெசால்லப்பட் க்கிற .

http://sivamgss.blogspot.in/2010/12/14.html


இந்த	மாதேம	கண்ணைன ம்	அவன்	லீைலகைள ம்	 றித் 	நிைனந்
ஆனந்திக் ம்	மாதம்.		அத்தைகய	தண்ைமயான	மாதத்தில்	 ள்ளக்	 ளிரக்
ைடந் 	தண்ெணன்ற	நீரில்	நீராடாமல்	இ க் ம்	ேதாழிையத்	 க்கமாகிய

இ ட் லி ந் 	விழிப் 	என் ம்	ெவளிச்சத்திற் 	வரச்	ெசால்கிறாள்	ஆண்டாள்.
இங்ேக	 க்கம்	அறியாைம	என் ம்	இ ைள ம்,	ஞானம்	என் ம்	ெவளிச்சத்ைத
வி ெவள்ளியாக ம்	மைறெபா ளாகச்	 ட்டப்ப கிற .

ராவணைன	வதம்	ெசய்த	சா ாத்	அந்த	மஹாவிஷ் 	என் ம்	நாராயணைன,
பறைவ	வ ெவ த் 	வந்த	அரக்கைன ம்	பிளந் 	தள்ளிய	கண்ணன்
அவதாரத்தில்	வந்த	நாராயணனின்	நாமத்ைதச்	ெசால்லாமல்	 க்கம்	என் ம்
ெப ம்	இ ட் ல்	ஆழ்ந்தி க் ம்	ேதாழிைய	அேதா	பார்,	ெவள்ளி	 ைளத்த ,
வியாழம்	உறங்கப்	ேபாயிற் .		நீ ம்	எ ந்தி 	என்கிறாள்	ஆண்டாள்.	

ள்ளின்வாய்	கீண்டாைனப்	ெபால்லா	வரக்கைனக்
கிள்ளிக்	கைளந்தாைனக்	கீர்த்திைம	பா ப்ேபாய்ப்=	ஆண்டாள்	பாட் க்
ந்ைதய	பாட் ல்	ஸ்ரீராமைனப்	பற்றிப்	பாட	ஆரம்பித்தா ம்	ஆரம்பித்தாள்,	சில

ேகாபிய க் க்	ேகாபம்	வந்தி க் 	ேபால!	அவங்க	இங்ேக	ம ப ம்
கி ஷ்ணைனத்	 திக்க	ஆரம்பிச்சாச் !	 ள்ளின்	வாய்க்	கீண்டாைன	என்ப
இங்ேக	பகா ரன்	ெகாக்காய்	வந் 	கி ஷ்ணைனக்	ெகால்ல	வந்தேபா 	அந்தக்
ெகாக்கின்	வாையக்	கண்ணன்	பிளக்க	 யன்றைதக்	 றிக் ம்.	அைதக்
றித் ச்	சில	ேகாபியர்கள்	பாட,	ஆண்டாேளா	விடாமல்	ஸ்ரீராமைனேய	 றித் ச்

ெசால்கிறாள்.	நா 	ெபண்கள்	ேசர்ந்தாேல	ேபச் 	அதிகம்.	இங்ேகேயா
பாகவதர்களின்	விேசஷம்	ேவேற.	ஒவ்ெவா த்த க் 	ஒவ்ெவான் 	ப்ரீதி.	அ
ேபாலத்	தான்.	ஆண்டாள்	பாட் க் ப்	ெபால்லா	அரக்கைனக்	கிள்ளிக்
கைளந்தாைன	அப்ப 	 ந்திய	பாடலின்	ெதாடர்ச்சியாக	ராவணனின்	பத் த்
தைலகைள ம்	ஸ்ரீராமன்	அ த்தைதக்	 றிப்பி கிறாள்.	அப்ப ப்	பட்ட
பரம்ெபா ளின்	கீர்த்திகைளப்	பா க்ெகாண்ேட	ேபாேவாம்.

பிள்ைளக	ெளல்லா ம்	பாைவக்களம்	 க்கார்
ெவள்ளி	ெய ந் 	வியாழம்	உறங்கிற்
ள் ஞ்	சிலம்பினகாண்	ேபாதரிக்	கண்ணினாய்!=	இங்ேக	பிள்ைளகள்	என் 	 றி
இ ப்ப 	மீண் ம்	பாைவ	ேநான் 	 ற் ம்	ெபண்கைளேய.	ெதன்மாவட்டங்களில்
இன் ம்	ெபண் ழந்ைதகைளப்	ெபண்பிள்ைள	என் 	 வ ம்,	ஏ,	பிள்ேள,	என
அைழப்ப ம்	வழக்கத்தில்	இ க்கிற .	ேமேல	ஒ த்தி	ஸ்ரீகி ஷ்ணைன ம்,



மற்ெறா த்தி	ஸ்ரீராமைன ம்	பாட	ஆரம்பிக்க ம்,	ஒ த்த க்ெகா த்தர்	சண்ைட
ேபாட்டால்	ேவைலக்காகா 	என	இன்ெனா த்தி,	சரி,	சரி,	எல்லாப்
ெபண்பிள்ைளக ம்	பாைவ	ேநான் க்காக	நதிக்கைரக் ப்	ேபாய்ப்	பாைவையப்
பி த் 	ைவத் 	வழிபாட் க் 	ஆரம்பிக்கப்ேபாகிறார்கள்.	அேதாடயா??
ஆச்சரியமான	வாநிைல	அறிக்ைக ம்	த கிறாள்	ஆண்டாள்	இங்ேக.
ெவள்ளிெய ந் 	வியாழம்	உறங்கிற் 	என்கிறாள்.	 க்கிரன்	உதயம்	ஆகி	வியாழ
கிரஹம்	அஸ்தமனம்	ஆகிவிட்டதாம்.	ஆைகயால்	ெபா 	வி ந் விட்டேத?
இன் மா	நீ	 ங் கிறாய்??	அந்தக்	காலகட்டங்களிேல	ெபண்கள்	கிரஹ
சஞ்சாரங்கைள	எல்லாம்	பார்த் க்	ேகட் த்	ெதரிந் 	ெகாள்பவர்களாய்	அறி
நிரம்பி	இ ந்தி க்கின்றனர்.	மற்றப்	பறைவக ம்	காச்,	 ச்ெசன் 	கத்த
ஆரம்பிச்சாச் ,	ஏ	ெபண்ேண,	மலர்	ேபான்ற	கண்கைள	உைடயவேள,	

ள்ளக்	 ளிரக்	 ைடந் 	நீராடாேத
பள்ளிக்	கிடத்திேயா	பாவாய்	நீ	நன்னாளால்
கள்ளந்	தவிர்ந் 	கலந்ேத	ெலாெரம்பாவாய்!	=	சீக்கிரம்	வந் 	நதியில்	ஆழ்ந்
அ ங்கிக்	 ளிரக்	 ளிரக்	 ளித்தால்	 ளிெரல்லாம்	ேபாய்வி ம்.	அதாவ
ஸ்ரீகி ஷ்ண	பக்தி	அ பவம்	என்ற	நதியில்	 ழ்கி	 ங்கி	எ ந்தால்	நம்
பாவங்களாகிய	 ளிர்	ேபாய்வி ம்.	ேம ம்	தாமதம்	ஆவதற் ள்ளாக	 ம்மாக்
ளி ,	 ளி 	ெபாய்	ெசால்லி	ந க்காமல்	வா,	ெபண்ேண!

இங்ேக	நம்	மனம்	ஒ 	சமயம்	ஈஸ்வர	பக்தியில்	ஆழ்ந்தா ம்	மற்ெறா 	சமயம்
ெவளி	உலக	இன்பங்களில்	ஆழ்கிறைதக்	 றிக்கிற .	அைத	வி த்
மனப் ர்வமாய்க்	கண்ணனிடம்	பக்தி	 ண் ,	அந்த	பக்தி	ரசமாகிய	அ தக்
ளத்தில்	 ங்கி	மகிழ்ேவாம்.	

பட்டத்திரிேயா	 க் ணங்களால்	கிைடக் ம்	ெவவ்ேவ 	பலாபலன்கைள ேம
பகவாைனச்	ேசவிப்ப ம்,	பகவானின்	க்ேஷத்திரங்கைளத்	தரிசனம்
ெசய்வ மாகிய	ெசயல்கைள	நிர்பலனாக	நிஷ்களங்கமாகப்பரி ரண	மனேதா
ெசய் 	வந்தால்	அதிேலேய	 க்தி	அைடயலாம்	என்கிறார்.

த்ைர ண்யாத்	பிந்ந	 பம்	பவதி	ஹி	 வேன	ஹீநமத்ேயாத்தமம்	யத்
ஜ்ஞாநம்	ஸ்ரத்தா	சகர்த்தா	வஸதிரபி	ச	ஸுகம்	கர்ம	சாஹார	ேபதா:
த்வத்	க்ேஷத்ர	த்வந்நிேஷவாதி	 	யதிஹ	 நஸ்	த்வத்பரம்	தத் ஸர்வம்
பராஹூர்	ைநர் ண்ய	நிஷ்டம்	தத 	பஜநேதா	மங் ு	ஸித்ேதா	பேவயம்	
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உங்கள்	 ழக்கைடத்	ேதாட்டத் 	வாவி ள்
ெசங்க நீர்	வாய்ெநகிழ்ந் 	ஆம்பல்வாய்	 ம்பினகாண்
ெசங்கல்	ெபா க் ைர	ெவண்பல்	தவத்தவர்
தங்கள்	தி க்ேகாயில்	சங்கி வான்	ேபாதந்தார்
எங்கைள	 ன்னம்	எ ப் வான்	வாய்ேப ம்
நங்காய்	எ ந்திராய்	நாணாதாய்	நா ைடயாய்
சங்ெகா 	சக்கரம்	ஏந் ம்	தடக்ைகயன்
பங்கயக்	கண்ணாைனப்	பாேடேலார்	எம்பாவாய்!

	

தாமைரப்	 க்ேகாலம்	ேபாடலாம்.	சங் ,	சக்கரம்	இரண் ம்	வ ம்ப யான
ேகால ம்	ேபாடலாம்.

http://sivamgss.blogspot.in/2010/12/14_29.html


ேதாழிப்	ெபண்ைண	எ ப் ம்	ஆண்டாள்	அவள்	 ன்னர்	ெசான்ன	வாக்ைக	நிைன ட் கிறாள்.		தாேன
சீக்கிரம்	எ ந் 	எல்ேலாைர ம்	அைழத் ச்	ெசல்ல	வ வதாய்க்	 றியவள்	இப்ேபா 	அ 	 றித்த
ெவட்கமில்லாமல்	 ங் கிறாேள	எனக்	 ம்	ஆண்டாள்	ெகா த்த	வாக்ைகக்	காப்பாற்ற	ேவண் ம்	என் ம்
எண்ணம்	இல்லாதவர்கள்	அைனவைர ம்	இங்ேக	மைற கமாய்க்	க கிறாள்.	

இைறவன்	எண்ணத்தில்	அவன்	நாமத்ைதேய	எந்ேநர ம்	ேப ேவன்,	 ேவன்	என்ெறல்லாம்	ெசால்லி	விட்
இப்ேபா 	அந்த	அறி றிேய	இல்லாமல்	உலக	வாழ்க்ைகயின்	மாயா	இன்பங்களில்	 ழ்கி	இ ப்பவர்கைள
நிைனத் 	ஆண்டாள்	வ ந் கிறாள்.

உங்கள்	 ழக்கைடத்	ேதாட்டத் 	வாவி ள்
ெசங்க நீர்	வாய்ெநகிழ்ந் 	ஆம்பல்வாய்	 ம்பினகாண்=	ஆண்டாள்	இப்ேபா 	இன்ெனா 	ெபண்ணின்
வீட் க் 	வந்தி க்கிறாள்.	இவள்	இன் ம்	எ ந்தி க்கவில்ைல.	இத்தைனக் ம்,	இவள்	நாைளக் 	நாேன
வந் 	உங்கைள	எல்லாம்	 தல்ேல	எ ப் ேவனாக் ம் 	ெசால்லி	இ ந்தாள்.	இப்ேபா	அைசயக்	 ட	இல்ைல!	

அ ,	ெபண்ேண,	உங்க	வீட் க்	ெகால்ைலப் றத்திேல,	அந்த	நாட்களில்,	இப்ேபா ம்	சில	ஊர்ப்பக்கம்
ெகால்ைலையப்	 ழக்கைட 	ெசால்வ ண் .	 ன்ெபல்லாம்	கிண 	மட் மில்லாமல்	வீட் ப்	ெபண்கள்
ளிக்கெவன் 	சின்னஞ்சி 	 ளம்	 ட	இ க் ெமன் 	என்	அப்பா	ெசால்லி	இ க்கிறார்.	அந்தக்	 ளத்தில்

தாமைர,	அல்லிேபான்ற	மலர்கள்	காணப்ப மாம்.	இப்ேபா ம்	தஞ்ைச	மாவட்டத்தில்	சில	கிராமங்களில்	பகலில்
மல ம்	தாமைரப் க்கள்	நிரம்பிய	 ளங்கைள ம்	இரவில்	மல ம்	அல்லிப் க்கள்	நிரம்பிய
அல்லிக் ளங்கைள ம்	காண	 கிற .	அத்தைகயெதா 	 ளம்	இந்தப்	ெபண்ணின்	வீட் க்	ெகால்ைலயில்



இ க்கிற .	ஆண்டாள்	ெம வா	எட் ப்	பார்க்கிறாள்.	தாமைரப் க்கள்	மலர்ந்தி க் ம்	அந்தக்	 ளத்தின்
அல்லிப் க்கேளா	வா விட்டன.	மீண் ம்	இரவில்	நிலைவக்கண்டாேலேய	மல ம்.	ஆைகயால்	அந்தப்
ெபண்ைண	எ ப்ப	இ தான்	சரியான	ேநரம்,	எ ந்தி 	ெபண்ேண,	உன்	வீட் க்ெகால்ைலப் றத்தில்	இ க் ம்
வாவியில்	தாமைரப் க்கள்	மலர்ந் 	அல்லிப் க்கள்	 ம்பிவிட்டனேவ.	

ெசங்கல்	ெபா க் ைர	ெவண்பல்	தவத்தவர்
தங்கள்	தி க்ேகாயில்	சங்கி வான்	ேபாதந்தார்=	அ 	மட் மா,	ெசங்கல்ெபா ையப்	ேபாலச்	சிவந்த
காவிநிற ைடய	உைடைய	அணிந்த	தவக்ேகாலம்	 ண்ட	சந்நியாசிகள்,	இங்ேக	அவர்கைள	ெவண்பல்
தவத்தவர்	என்கிறாள்	ஆண்டாள்.	ெவற்றிைல	ேபாட்டால்	பற்கள்	ெவண்ைமயாய்	இரா .	இவர்கேளா
சந்நியாசிகள்.	சந்நியாசிகள்	ெவற்றிைல	ேபாடக் டா .	அதனால்	அவர்கள்	பற்க ம்	ெவண்ைமயாகேவ
இ க்கின்றன.	அந்த	சந்நியாசிகள்	தங்கள்	ஈசனின்	ேகாயி க் ச்	ெசன் 	வழிபடச்	ெசல்கிறார்கள்.	அந்தக்
ேகாயில்களிலி ந்ெதல்லாம்	வழிபாட் க்கான	சங்கநாதம்	ஒலிக்கத்	ெதாடங்கிவிட்ட .	

எங்கைள	 ன்னம்	எ ப் வான்	வாய்ேப ம்
நங்காய்	எ ந்திராய்	நாணாதாய்	நா ைடயாய்=	அ ேய,	எங்கைள	 ன்னா 	வந் 	எ ப் ேவன்ெனல்லாம்
ெசால்லிக்ெகாண் ந்தாேய,	ஏ	நங்ைகேய	,	உனக் 	ெவட்கமாய்	இல்ைலயா?	நீ	ெசான்னெதல்லாம்	ெவ ம்
ேபச் த்தானா??	அதற் 	அர்த்தம்	இல்ைலயா??

சங்ெகா 	சக்கரம்	ஏந் ம்	தடக்ைகயன்
பங்கயக்	கண்ணாைனப்	பாேடேலார்	எம்பாவாய்!=	 ரிய,	சந்திரர்கைளப்	ேபால்	விளங் ம்,	சங்ைக ம்
சக்கரத்ைத ம்	தன்னி 	தி க்ைககளில்	தாங்கிக்ெகாண் க் ம்	தாமைர	ேபான்ற	விழிகைள	உைடய
அந்தக்	கண்ணைன	வந் 	பா 	வா,	ெபண்ேண.	தன்	அழகான	தாமைரக்கண்களால்	நம்ைமப்	பார்த் 	அ ள்
ெசய்வேதா 	நம்ைம ம்	அவ க் 	அ ைமயாக்கிக்ெகாள்கிறான்	அந்தப்	பரம்ெபா ள்.	அப்ப 	அவ க்
அ ைமயாேவாம்	வா,	அவன்	 கைழப்பா 	ஏத் ேவாம்	என்கிறாள்	ஆண்டாள்.

இப்ப ப்	பரம்ெபா க்ேக	அ ைமயாய்	இ ப்பைதப்	பற்றிய	பக்தி	ேயாகத் க் 	பட்டத்திரி	 வ :

த்வத்	பாேவா	யாவேதஷு	ஸ் ரதி	ந	விசதம்	தாவேதவம்	ஹ் பாஸ்திம்
ர்வந்ைநகாத்ம்ய	ேபாேத	ஜ தி	விகஸதி	த்வந்மேயாஹம்	சேரயம்

த்வத்தர்மஸ்யாஸ்ய	தாவத்	கிமபி	ந	பகவந்	ப்ரஸ தஸ்ய	ப்ரணாஸ:
டஸ்மாத்	ஸர்வாத்மைநவ	ப்ரதிஸ	மம	விேபா	பக்திமார்க்கம்	மேநாஜ்ஞம்

இவ் லகி ள்ள	 ,	 ச்சிகளில்	இ ந் 	மிக	உயர்ந்த	நிைலயி ள்ள	மனிதர்	வைர	அைனவ ேம	,	உயிரற்ற
மரம்,	மைல	ேபான்ற	ஜடப்	ெபா ட்க ம்	 ட	பரமாத்மாவின்	அம்சம்	என்ற	நிைனப்ேப	வரேவண் ம்.	அவ்வா
நிைனக்க	எத்தைன	நாட்கள்	ஆனா ம்	அ வைர	நான்	தங்கைள	ஆராதித் க்ெகாண்ேட	இ ப்ேபன்.	எந்த
ஆத்மா ம்	ஒன்ேற	என்ற	உ தியான	அைசக்க யாத	ெமய்யறி 	எனக் க்	ைக டேவண் ம்.	அந்த
நிைலயில்,	"நீங்கேள	நான்,	நாேன	நீங்கள்"	என் ம்	ேவ பாடற்ற	இரண் ம்	ஒன்ேற	என்ற	பாவம்	ெபற் 	நான்
உலவ	ேவண் ம்.	ஆஹா,	இவ்விதம்	என் ைடய	பக்தியான 	மா மானால்	அதற் 	அழிேவ !	ேஹ	ப்ர ,
அத்தைகயெதா 	பக்தி	மார்க்கத்ைத	நீ	எனக் த்	தந்த வாய்!
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எல்ேல!	இளங்கிளிேய!	இன்னம்	உறங் திேயா?
சில்ெலன்றைழேயன்	மின்	நங்ைகமீர்	ேபாதர்கின்ேறன்
வல்ைல ன்	கட் ைரகள்	பண்ேட	உன்	வாயறி ம்
வல்லீர்கள்	நீங்கேள	நாேனதான்	ஆயி க.
ஒல்ைல	நீ	ேபாதாய்	உனக்ெகன்ன	ேவ ைடைய
எல்லா ம்	ேபாந்தாேரா	ேபாந்தார்	ேபாந்ெதண்ணிக்ெகாள்
வல்லாைன	ெகான்றாைன	மாற்றாைன	மாற்றழிக்க
வல்லாைன	மாயைனப்	பாேடெலா	ெரம்பாவாய்!

	

									

			

http://sivamgss.blogspot.in/2010/12/15.html


	

	

	

	



ேதாழிையக்	க ைமயாக	அைழத் ம்	அவள்	வரவில்ைல.		ஆைகயால்	கிளிையப்
ேபால்	மழைல	ேப பவேள	என	அைழக்கிறாள்.		ஆனால்	இப்ேபா 	தான்	கண்
விழித்த	அந்தத்	ேதாழி	இைதேய	க ைமயாகப்	ேப வதாய்க்	 ைற	 றிவிட் ,
என்ைன	மட் ம்	தான்	எ ப் கிறீர்கள்.		எல்ேலா ம்	வந் விட்டனரா	எனக்	ேகட்க
வந் 	எண்ணிப்	பார்த் க்	ெகாள்ளச்	ெசால்கின்றனர்	ேதாழியர்.	இங்ேக
வல்லாைனக்	ெகான்றாைன	என்ப 	 வலயாபீடம்	என் ம்	யாைனையக்
கண்ணன்	ெகான்றைதக்	 றிக் ம்.		மாற்றாைர	மாற்றழிக்க	என்ப 	தன்
எதிரிகைள	எல்லாம்	கண்ணன்	அழித்தைதக்	 றிக் ம்.

தீைமைய	அழித் 	உல க் 	நன்ைமையத்	தந்தான்	கண்ணன்	என்பைத	இதன்
லம்	 ட் க்	காட் கிறாள்	ஆண்டாள்.		அேதா 	இ 	தரப்பா ம்	மாறி	மாறிப்

ேப வ 	ேபால்	அைமந்த	இந்தப்	பாட டன்	ேதாழிைய	அைழப்ப 	 ந் ம்
வி கிற .	

எல்ேல!	இளங்கிளிேய!	இன்னம்	உறங் திேயா?=	எேலய்	 	அைழப்ப 	இப்ேபா ம்
உண் .	ஆனால்	ஆண் ழந்ைதகைள ம்,	ெந ங்கிய	ஆண்	சிேநகிதர்கைள	மற்ற
ஆண்	சிேநகிதர்க ம்	மட் ேம	அைழக்கின்றனர்.	ஆண்டாளின்	காலத்தில்
ெபண்பிள்ைளகைளக்	 ட	அைழத்தி க்கின்றனர்.	அ ம்	இந்தப்	ெபண்
சின்னக்	 ழந்ைதயாய்	இ க்கேவண் ேமா?	கிளிேய	என	அைழத்தி க்கிறாள்.
ழந்ைதகைள ம்,	சின்னக்	 ழந்ைதகைள ம்	ெசல்லமாய்க்	கிளி	எனக்
ப்பி வ 	உண் .	அல்ல 	இந்தப்	ெபண்ணின்	ேபச் க்	கிளியின்	மழைல	மாதிரி

மிழற்றலாய்	இ க்கேவண் ம்.	கிளி	ெகாஞ் கிற 	என்பார்கள்	அல்லவா??
அப்ப !	

சின்னஞ்சி 	கிளி	ேபான்ற	அழகிய	ெபண்ேண,	இன் மா	நீ	உறங் கிறாய்?
என் 	ேகட்கின்றனர்	இந்தப்	ெபண்ைண	அைழக்கவந்த	ேதாழிக ம்,
ஆண்டா ம்.

சில்ெலன்றைழேயன்	மின்	நங்ைகமீர்	ேபாதர்கின்ேறன்=	உள்ேள	அந்தப்ெபண்	என்ன
ெசய்யறாேளா	ெதரியைல,	ஒ ேவைள	சீக்கிரம்	எ ந் 	 ளிக்கச்
ெசல்லத்தயாராகிக்ெகாண் க்கலாேமா?	அல்ல 	ஏற்ெகனேவ	கண்ணனின்
நாமாக்கைள	நிைனந் 	நிைனந் 	பரவசம்	அைடந் 	ெகாண் க் ம்
ேவைளயில்,	இவர்கள்	சப்தம்	அவ க் 	இைடஞ்சலாய்	இ ந்தேதா??	ெதரியைல,



உள்ேள	இ ந் 	உடேன	பதில்	வ கிற .	ெகாஞ்சம்	ெமல்லத்தான்	அைழ ங்கள்,
ெபண்களா?	நான்	வந் ெகாண்ேட	இ க்கிேறன்.	ஒண் ம்	 ங்கவில்ைல
என்கிறாள்.	இைதச்	ெசால்லாமல்	ெசால்லி	இ க்கிறாள்.

வல்ைல ன்	கட் ைரகள்	பண்ேட	உன்	வாயறி ம்=	அவள்	அப்ப ச்	ெசால்ல
ெவளிேய	இ ப்பவர்க க் 	உள்ேள	அவள்	ஏேதா	ெநாண் ச்சாக் ச்	ெசால்கிறாள்
எனத்	ேதான்ற,	அ ,	நீ	ெராம்பக்	ெகட் க்காரிதான்,	உன்ைனப்	பத்தி	எங்க க் த்
ெதரியாதா?	அப்ப த்தான்	ெசால் வாய்,	வேரன்	வேரன் ,	ஆனால்	நீ	இ க்
ன்னா ெயல்லாம்	இப்ப ச்	ெசால்லிவிட் 	என்ன	ெசய்தாய்?	எங்க க் த்

ெதரியாதா	என்ன	உன்ைனப்	பத்தி?	என் 	ேகலி	ேப கிறார்கள்.	

வல்லீர்கள்	நீங்கேள	நாேனதான்	ஆயி க.=	உள்ேள	அவ க் க்	ேகாபம்	அதிகம்
ஆக,	ஆமாம்,	ஆமாம்,	நாேன	ெபால்லாதவளாய்	இ ந் ட் ப்	ேபாேறேன,
நீங்கெளல்லாம்	நல்லவங்களாேவ	இ ங்க	என் 	 கிறாள்.

ஒல்ைல	நீ	ேபாதாய்	உனக்ெகன்ன	ேவ ைடைய=	சரி,	சரி,	சீக்கிரமாய்க்	கிளம் ,
உனக் ன் 	தனியாவா	பாைவ	ேநான் 	 ற்க	 ம்,	எல்லா ம்	ேசர்ந் 	தாேன
ெசய்ய ம் 	 ப்பி கிறார்கள்.	

எல்லா ம்	ேபாந்தாேரா	ேபாந்தார்	ேபாந்ெதண்ணிக்ெகாள்=	உள்ேள	உள்ள
ெபண்ேணா	விடாமல்	எல்லா ம்	வந் ட்டாங்களா	என் 	ேகட்க,	நீ	 தல்ேல
ெவளிேய	வா,	வந் 	நீேய	எண்ணிப்	பார்த் க்ேகா	என்கிறார்கள்.	ேம ம்,	

வல்லாைன	ெகான்றாைன	மாற்றாைன	மாற்றழிக்க=	வல்லாைன	ெகான்றாைன
என்பைத	இங்ேக	வலிய	ஆைனயாகிய	 வலயாபீடத்ைதக்	கண்ணன்
அடக்கியைத ம்	 றிக் ம்.	வல்லவன்	ஆன	கம்சைனக்	ெகான்றைத ம்
றிக் ம்.	ேம ம்	அ ரர்கைள	அழிப்பேதாடல்லாமல்	நம்மிைடேய	இ க் ம்	அ ரக்
ணங்கைள ம்	கண்ணன்	நாமம்	அ ேயா 	ஒழிக் ம்	இந்த	இடத்தில்	அந்தப்

ெபா ேள	மிக ம்	ெபா ந்தி	வ ம்.	

வல்லாைன	மாயைனப்	பாேடேலார்	எம்பாவாய்=	வல்லவன்	ஆன
மாயக்கி ஷ்ணைனப்	பா 	ஆடலாம்	வா	ெபண்ேண.

இங்ேக	பகவானின்	நிைனவில்	ஒ 	ேகாபி	அமிழ்ந் 	இ ப்பைத ம்,	அவைள
மற்றக்	ேகாபிகள்	வழிபாட் க் க்	 ப்பி வைதக்	 ட	இைடஞ்சலாக
எண் வைத ம்	ேமல்பார்ைவக் க்	கண்டா ம்	உள்ேள	இ ந்த	ேகாபியின்



பணிவான	பதிலில்	அவள்	கண்ணனின்	அ யார்கள்	அைனவைர ம்	தன்
மன க் 	உகந்தவர்களாய்க்	கண்டாள்	என்ப ம்	 ரியவ கிற .	

இப்ப 	பகவான்	நாமத்தின்	மகிைம	பற்றி	பட்டத்திரி	 ம்ேபா 	இவ் லைகேய
பைடத்த	விஷ் வின்	நாமங்கைளச்	ெசால்லாமல்	அவனிடம்	ஈ பா 	ெகாள்ளாமல்
இ ப்ப ம்	ஒ 	வாழ்க்ைகயா	என்கிறார்.

ேஹ	ேலாகா	விஷ் ேரதத்	 வநமஜநயத்	தந்ந	ஜாநீத	 யம்
ஷ்மாகம்	ஹ்யந்த்ரஸ்த்தம்	கிமபி	ததபரம்	வித்யேத	விஷ் பம்

நீஹார	ப்ரக்க்ய	மாயா	பரிவ் த	மநேஸா	ேமாஹிதா	நாம ைப:
ப்ராணப்ரீத்ையக	த் ப்தாஸ்சரத	மகபரா	ஹந்த	ேநச்சா	 ந்ேத

இந்த	உலைக	சி ஷ் த்த 	அந்த	மஹாவிஷ் 	தான்,	மக்கேள,	இைத	யா ேம
ரிந் ெகாள்ளவில்ைலேய;	அவன்	உ வம்,	 ப	ெசளந்தர்யம்	இத்தைகய 	என
எவரா ம்	விளக்க யாமல்	இ க்கிற .	அவன்	உங்க க் ள்ேளேய
இ க்கிறான்.	ஜீவனாக	இ க்கிறான்.	அவன்	உங்கள்	உள்ேள	உைறவைதத்
ெதரிந் 	ெகாள்ள	 யாமல்	உங்கள்	உள்ளம்	மாைய	என்ற	 பனியால்
டப்பட் க்கிடக்கிறேத;	ெவ ேம	உண் ,	உ த் 	உயிர்வாழ்வதிேலேய	தி ப்தி

அைடந் 	ெகாண் க்கிறீர்கேள,	அந்த	விஷ் வின்	நாம பங்கைள	மட் ேம
பார்த் 	மயங்கி	இ க்கிறீர்கேள,	அவன்	உங்க ள்ேள	இ ப்பைத	அறியாமல்
இ க்கிறீர்கேள;	ஏ	ஜனங்கேள,	உங்கள்	ஆடம்பரமான	 ைறயிலான	வழிபா கைள
நி த்திவிட் ,	ெவ ம்	வயிற் க்காக	மட் மல்லாமல்	 ந்தனிடம்	 	ஈ பா
ெகாண் 	பக்தி	ெசய் ங்கள்.	
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நாயக	னாய்நின்ற	நந்தேகா	ப ைடய
ேகாயில்காப்	பாேன!	ெகா த்ேதான் ம்	ேதாரண
வாயில்	காப்	பாேன!	மணிக்கதவம்	தாள்திறவாய்!
ஆயர்	சி மிய	ேரா க் 	அைறபைற
மாயன்	மணிவண்ணன்	ெநன்னேல	வாய்ேநர்ந்தான்,

ேயாமாய்	வந்ேதாம்	 யிெலழப்	பா வான்;
வாயால்	 ன்ன ன்னம்	மாற்றாேத,	அம்மா!	நீ
ேநய	நிைலக்கதவம்	நீக்ேகேலா	ெரம்பாவாய்.

	

ெகா ையக்	 றித் ச்	ெசால்லி	இ ப்பதால்	ெகா க்ேகாலேமா	அல்ல 	ேதாரணக்
ேகாலேமா	ேபாடலாம்.	மண்டபம்,	மாவிைலக்	ெகாத் 	என் ம்	ேபாடலாம்.

																																																																																								

http://sivamgss.blogspot.in/2010/12/16.html


கண்ணன்	வரச்	ெசான்னதாக ம்,	அவன்	ைககளால்	பைறைய	வாங்கிக்	ெகாள்ள	வந்தி ப்பதாக ம்,		அவன்
நாமத்ைதேய	தாங்கள்	அைனவ ம்	பா 	அவைனத்	 யிலில்	இ ந் 	எ ப்பப்	ேபாவதாக ம்		வாயில்
காப்ேபானிடம்	ஆண்டாள்	ெசால்கிறாள்.	இங்ேக	பைற	என்ப 	ெகாட் க்	ெகாட் ம்	பைறைய	மட் ம்
றிக்கவில்ைல	என்ேற	எண் கிேறன்.		 யிலில்	இ ந் 	கண்ணைன	எ ப் வ 	என்ப ம்	மைறெபா ளாக

ேயாக	நித்திைரயில்	 ழ்கி	இ க் ம்	ெப மானின்	தி நாமத்ைதச்	ெசால்லி	உ கி	உ கிப்	பா 	அவேனா
ஒன்றாய்	ஐக்கியம்	ஆவதற்கான	ஏற்பா கள்	ெசய்வைதக்	 றிக் ம்.

	கண்ணனின்		இ ப்பிடேமா	ைவ ந்தம்.		அங்ேக	அவைனக்	காணச்	ெசல் ம்	 ன்னர்	வாயில்	காப்ேபாரிடம்
அ மதி	ெபற்ேற	ெசல்ல	ேவண் ம்.		வாயில்	காப்ேபார்	இங் 	மைற கமாக	ஆசாைனக்	 றிக்கிற 	என
எண் கிேறன்.		நம்	மனக்கதைவத்	திறக் ம்	 கமாக	ஆசான்	 ைண	ெசய்யப்	பைறயாகிய	ஞான
கீதத்ைதக்	கண்ணன்	ெகா ப்பான்	என்கிறாள்	ஆண்டாள்.		 கமாக	இ ண் க் ம்	மனக்கதைவத்
திறந் 	கண்ணைனக்	கண் 	பி த்தால்	அவன்	நமக் 	ேவண் ய	ஞானத்ைதத்	த வான்.		ஆகேவ
ம க்காமல்	உதவி	ெசய் மா 	வாயில்காப்ேபானாகிய	 விடம்	ேவண் கிறாள்	ஆண்டாள்.	

	

நாயகனாய்	நின்ற	நந்தேகாப ைடய	ேகாயில்	காப்பாேன!=	நந்தேகாபன்
ஆயர்க க்ெகல்லாம்	தைலவன்.	ஆகேவ	அவன்	மாளிைக	மிகப்	ெபரியதாய்	ஒ
ேகாயில்	ேபால்	உள்ள .	இப்ேபா 	ஆண்டாள்	தான்	அைழத் 	வந்த	ெபண்கேளா
நந்தேகாபன்	வீட் க்ேக	வந் விட்டாள்	ேபா ம்.	ஆனால்	இங்ேகேயா	ஒவ்ெவா
வாயில்கள்,	பல	நிைலகள்,	பல	காவலர்கள்	இ ப்பார்கள்	ேபா ம்.
ஒவ்ெவான்ைற ம்	கடந்தல்லேவா	உள்ெசல்லேவண் ம்.	 தல்ேல	வாசைலக்	கடக்க
அவைனக்	ேகட்கிறாள்.



ெகா த்ேதான் ம்	ேதாரண	வாயில்	காப்பாேன!=	நந்த ைடய	ெகா க்கம்பத்தில்
ெகா 	கட்டப்பட் த்	ெதரிகிற .	வாயிலில்	ேதாரணங்க ம்
கட்டப்பட் க்கின்றன.	அங்ேக ம்	ஒ 	வாயில்	காப்ேபான்.	அவைன ம்
இைறஞ் கிறாள்	ஆண்டாள்.

மணிக்கதவம்	தாள்	திறவாய்=	மணிகள்	ெபா ந்திய	அழகிய	கதவின்	தாைளத்
திறக்க	மாட்டாயா?	என் 	ெகஞ் கிறாள்.	கண்ணன்	உள்ேள	இ க்கிறான்.	நம்
மனமாகிய	ேகாயி க் ள்ேள.	அங்ேக	ெசன் 	அவைன	அைடயத்	தான்	எத்தைன
தைட!	நம்	ெசயல்கேள	நம்ைமத்	த க்கின்றன	அன்ேறா!

அந்த	வாயிற்காப்ேபார்கள்	கண்ண க் த்	ெதரி மா	நீங்க	வர 	ேகட்கிறாங்க
ேபால

ஆயர்	சி மியேரா க் 	அைறபைற	மாயன்	மணிவண்ணன்	ெநன்னேல	வாய்
ேநர்ந்தான்=	அட,	கண்ணன்	அறியாதவனா?	எங்கைள	அவ க் 	நன்
ெதரி ேம!	நாங்கள்	ஆயர்பா ச்சி மிகள்	தாம்	என் 	ஆண்டாள்	ெசால்ல,
சி மிகளாய்	இ ந்தா ம்	ஏன்	இப்ேபா 	வந்தீர்கள்	என் 	ேகட்க,	அவர்கள்
எங்க க் ப்	பாைவ	ேநான் க்கான	சாதனங்கைளத்	த வதாய்க்	கண்ணன்
வாக்களித்தி ந்தான்.	அைதப்	ெபற் ச்	ெசல்ல	வந்ேதாம்.	ேவ 	ஒன் ம்	இல்ைல
என்கிறாள்.	அவன்	க ணா	கடா ம்,	அவன்	கைடக்கண்	கடா ம்	ஒன்ேற
இங்ேக	 ட்டப்	பட் க்கிற .	கண்ணனின்	க ைணப்	பார்ைவ	ஒன்ேற	ேபா ம்
என்கிறாள்	ஆண்டாள்.

ேயாமாய்	வந்ேதாம்	 யிெலழப்	பா வான்;
வாயால்	 ன்ன ன்னம்	மாற்றாேத,	அம்மா!	=	 ய்ைமயான	எண்ணங்கேளா ,
உள்ளம்	 ம்	கண்ணன்	ேமல்	மாறாத	பக்திேயா 	வந்தி க்கிேறாம்	காவலேன,
எங்க க் 	ேவ 	எந்தவிதமான	 ர்	எண்ணங்க ம்	இல்ைல.	கண்ணைனத்
யிலில்	இ ந் 	எ ப் 	என்கிறாள்	ஆண்டாள்.	பகவானின்	பாதாரவிந்தங்கேள

சரண்	என	அைடந்தவர்க க் ,	அவர்க ைடய	 ன்விைனகைள ம்
ேபாக்கிவிட் 	அவன்	தன்	ேயாக	நித்திைரயிலி ந் ம்	எ ந் 	அவர்கைளத்	தன்
அ ட்பார்ைவயால்	கடா ிப்பான்.	ஆனால்	 ன்விைனகேளா	இங்ேக
த க்கின்றன.	பக்தர்கள்	கத கின்றனர்.	அம்மா,	அம்மா,	உன்	க ைண	ஒன்ேற
ேபா ேம,	உன்	கைடக்கண்பார்ைவ	ஒன்ேற	ேபா ேம,	உன்	அ ட்பார்ைவைய	எங்கள்
பக்கம்	தி ப்பாமல்	மாற்றிவிடாேத	கண்ணா,	எங்க க் 	அ கிரஹம்	ெசய்	என்
கத கிறார்கள்.	



நீ	ேநய	நிைலக்கதவம்	நீக்ேகேலா	ெரம்பாவாய்.=	இந்த	மாெப ம்	தைடயாகிய
கத கைள	நீக்கிவிட் 	உள்ேள	ெசன் 	கண்ணைனச்	சந்திக்க	எங்கைள
அ மதிப்பாய்.	இப்பிறவியில்	ெசய் ம்	 ண்ணியங்கேள,	நற்ெசயல்கேள	நம்ைம
ஈசன்	பால்	ெகாண் வி ம்.	 ன்விைனகேளா	நாம்	ஈசன்	பால்	ெசல்ல யாமல்
த க் ம்.	ஆகேவ	நாம்	 யமனத்தவராய்	எந்ேநர ம்	கண்ணன்	 கழ்	பா வ
ஒன்ேற	 றிக்ேகாளாய்க்	ெகாண் 	ேவ 	சிந்தைனகைள	மனதில்	நி த்தாமல்
இ ந்தால்	கண்ணன்	நம்ைம	ஆட்ெகாள்வான்.

கண்ணேனா 	ஐக்கியமைடவைதப்	பற்றி	ஆண்டாள்	 றினால்	பட்டத்திரிேயா
கண்ணன்	இல்லாத	இடேம	இல்ைல	என்கிறார்.	அவன்	அைனத் ள் ம்
இ க்கிறான்.	சர்வ	வியாபி	என்கிறார்.

ர்த்த்நா	ம ்ணாம்	பதா	வஹஸி	க 	ஸஹஸ்ராணி	ஸம் ர்ய	விஸ்வம்
தத்	ப்ேறாத்க்ரம்யாபி	திஷ்ட்டந்	பரிமிதவிவேர	பாஸி	சித்தாந்தேரபி
தம்	பவ்யஞ்ச	ஸர்வம்	பர ஷ	பவாந்	கிஞ்ச	ேதேஹந்த்ரியாதிஷ்

வாவிஷ்ேடா	ஹ் த்கதத்வாதம் த	 கரஸம்	சா 	 ங்க்ேஷ	த்வேமவ

ஆயிரக்கணக்கான	தைலகள்,	கண்கள்,	என	உலகைனத் ம்	வியாபித் 	அதற் ம்
அப்பால்,	அப்பா க் ம்	அப்பால்	வியாபித் 	இ க் ம்	பரம்ெபா ேள,	உள்ளமாகிய
சிதாநந்த	ெவளியிேல	அைனவரின்	சித்தத் க் ள் ம்	பிரகாசிப்ப ம்	நீேர!
இ ந்த ம்	நீேர,	இ க்கிற ம்	நீேர;	இனி	இ க்கப்ேபாவ ம்	நீேர!	உடலின்
ஒவ்ெவா 	அ வி ம்	நீேர	இ க்கிறீர்!	சரீரத்தி ம்,	இந்திரியங்களி ம்
இ ப்ப ம்	நீேர!	எனி ம்	நீர்	அைனத்தி ம்	பற்றில்லாமல்	இ க்கிறீேர!	
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அம்பரேம,	தண்ணீேர,	ேசாேற	அறஞ்ெசய் ம்
எம்ெப மான்!	நந்த	ேகாபாலா!	எ ந்திராய்!
ெகாம்பனார்க்	ெகல்லாம்	ெகா ந்ேத!	 லவிளக்ேக!
எம்ெப 	மாட் !	யேசாதாய்!	அறி றாய்!
அம்பர	 ட த்	ேதாங்கி	 லகளந்த
உம்பர்ேகா	மாேன!	உறங்கா	ெத ந்திராய்!
ெசம்ெபாற்	கழல ச்	ெசல்வா!	பலேதவா!
உம்பி ம்	நீ ம்	உறங்ேகேலா	ெரம்பாவாய்!

	

ெபாங்கல்	பாைன	ேகாலம்	ேபாடலாம்.		ஏெனனில்	இங்ேக	தண்ணீ ம்,	ேசா ம்
ெகா த் 	அறம்	ெசய் ம்	நந்தேகாபன்	என	அைழப்பதிலி ந் 	அன்னதானத்தின்
க்கியத் வம்	 ரியவ கிற .		அந்தக்	காலத்திேலேய	நந்தேகாபன்	அைனவ ம்

தி ப்தி	என் ம்	அள க் 	உணவளித் 	தர்மம்	ெசய்தி க்கிறான்.		அவன்
மைனவியான	யேசாைதையக்	 ல	விளக் 	என	அைழக்கிறாள்.		 த் விளக் க்
ேகால ம்	ேபாடலாம்.

			



													

ஓங்கி	உலகளந்த	உத்தமன்	என் 	வாமன	அவதாரத்ைதப்	பா ய	ஆண்டாள்
மீண் ம்	இங் 	வாமனனாய்	வந் 	திரிவிக்கிரமனாய்	மாறி	உலகளந்த
ெப மாைனக்	 றித் ப்	பா 	இ க்கிறாள்.		மஹாபலி	தான்	நல்லாட்சி	 ரிவதால்
கர்வம்	ெகாண் 	 லைக ம்	அடக்கி	ஆள	 ற்படேவ	அவைன	கர்வபங்கம்
ெசய்ய	ேவண் ய	ேதைவ	ஏற்பட்ட .பக்தி	இ ந்தால்	மட் ம்	ேபாதா .	கர்வம்
ெகாள்ளக்	 டா .		இங்ேக	கண்ணனின்	 த்தவன்	ஆன		பலேதவைன ம்
அைழத் க்	கண்ணேனா 	நீ ம்	எ ந்தி 	என்கிறாள்.

அம்பரேம,	தண்ணீேர,	ேசாேற	அறஞ்ெசய் ம்
எம்ெப மான்!	நந்த	ேகாபாலா!	எ ந்திராய்!=	அம்பரம்	என்றால்	வானம்	என்ற
ெபா ள்	மட் மில்லாமல்	கடல்,	ஆைட,	ப க் மிடம்	என் ம்	வ கிற .	இங்ேக
எ 	ெபா த்தம்	என் 	பார்த்தால்	ஆைட	ெபா ந் ம் 	நிைனக்கிேறன்.
நந்தேகாபன்	அறம்	ெசய்கிறானாம்.	அ ம்	எப்ப ப்பட்ட	அறம்?	ஆைட,
ஆபரணங்கள்,	தண்ணீர்ப்	பந்தல்	ைவத்தல்,	பசித்தவ க் ச்	ேசா 	அளித்தல்	என
பலவைகப்பட்ட	தானங்கைள ம்	அளிக்கிறான்.	அ ம்	மனித க் 	 க்கியமான



நீர்,	உண ,	ஆைட	 ன்ைற ம்	அளிக்கிறான்.	இப்ப ப்பட்ட	திவ்யமான
ெகாைடகைளச்	ெசய் ம்	நந்தேகாபேன	,	எ ந்திரப்பா	என்கிறாள்	ஆண்டாள்.	

ெகாம்பனார்க்	ெகல்லாம்	ெகா ந்ேத!	 லவிளக்ேக!
எம்ெப 	மாட் !	யேசாதாய்!	அறி றாய்!=	ஆயர் ப்	ெபண்கள்	அைனவ ேம
வஞ்சிக்ெகா 	ேபான்ற	ெமன்ைமயான	ேதகம்	பைடத்தவர்கள்	அவர்கள்
அைனவரி ம்	ெகா ந்ைதப்ேபான்ற	மிக	ெமன்ைமயான	ேதகம்	பைடத்த
யேசாைதேய,	அவைள	 ல	விளக் 	என் ம்	 கிறாள்.	ஆயர்	 லேம	அவளால்
ெப ைம	அைடந்ததன்ேறா?	ஆயர்	 லத் 	விளக்கான	கண்ணைனப்	பா ட் த்
தாலாட் ,	 ளிப்பாட் ச்	சீராட் 	வளர்த்தவள்	அன்ேறா?	ெபற்றவள்	ஆன
ேதவகிக் ம்	கிைடக்காத	மாெப ம்	ேபைறப்	ெபற்றவள்	 லவிளக்கல்லாமல்	ேவ
என்ன?	எங்கள்	ெப மாட் ேய,	யேசாதா,	அெதன்ன	அறி றாய்??	கண்ணனின்
தாயல்லவா	அவள்?	கண்ணன்	அவ க் 	எத்தைன	 க்கியம்?	அத்தைகய
கண்ணைன	ஆயர் லப்	ெபண்க க்காகத்	தரச்	ெசால்லிக்	ேகட்கிறாள்.	எங்கள்
கஷ்டத்ைதப்	ெபண்ணான	நீேய	 ரிந் 	ெகாள்ளேவண்டாமா	தாேய!	கண்ணைன
எங்கேளா 	அ ப்பி	ைவப்பாய்!

அம்பர	 ட த்	ேதாங்கி	 லகளந்த
உம்பர்ேகா	மாேன!	உறங்கா	ெத ந்திராய்!=	இங்ேக	வ ம்	அம்பரம்	வானத்ைதேய
ட் ம்.	அம்பரம்	ஊ 	அ த் 	ஓங்கி	உலகளந்த	உம்பர்ேகாமான்	என்கிறாள்

ஆண்டாள்.	மஹாபலியிடம்	தானம்	ேகட்ட	கைத	ஏற்ெகனேவ	பார்த்ேதாம்	அல்லவா?
தானம்	தந்ேதன்	என் 	மஹாபலி	தாைர	வார்க் ம்	நீைரப்	ெபற் க்ெகாள் ம்
ன்ேன	ஒ 	காலான 	விண்ைண ம்	தாண் 	ஏ 	உலகங்கைள ம்	தாண்

வளர்ந் 	ெகாண்ேட	ெசல்கிற .	இப்ப 	ஓங்கிக்	காைல	ைவத் 	உலகளந்த
உத்தமன்	என் 	 கிறாள்	ஆண்டாள்.	அத்தைகய	உத்தமேன	எ ந்திரப்பா!
என்கிறாள்.	ஆனால்	கண்ணேனா	பலராமன்	அ ேக	ப த்தி க்க	அண்ணைனக்
கட் க்ெகாண்டல்லேவா	ப த்தி க்கிறான்??	அடடா?	மறந் ட்ேடாேம,	

ெசம்ெபாற்	கழல ச்	ெசல்வா!	பலேதவா!
உம்பி ம்	நீ ம்	உறங்ேகேலா	ெரம்பாவாய்!=க நீல	நிறக்	கண்ணைன	அைணத் ப்
ப த்தி க் ம்	பலராமேனா	சிவந்த	நிறம்	பைடத்தவன்.	ெசம்ெபான்ைனப்	ேபால்
சிவந்த	அவன்	தி ப்பாதங்கைளப்	பார்த் க்ெகாண்ேட	அத்தைகய	ெபாலி
பைடத்த	பாதங்கைள	உைடய	பலராமா,	பலேதவேர,	எங்கள்	ெசல்வேர,	உன்
தம்பிேயா 	 ங் கிறாேய?	தம்பிைய ம்	எ ப்பிட் 	நீ ம்	எ ந்திரப்பா
என்கிறாள்.

இங்ேக	கண்ணேன	உண் ம்	உண ,	ப ம்	நீர்,	தின் ம்	ெவற்றிைல	என



ஏற்ெகனேவ	ஆழ்வார்	 றியப 	கண்ணேன	எங்க க் 	ஆைட,	கண்ணேன
எங்க க் ச்	ேசா ,	கண்ணேன	எங்க க் த்	தண்ணீர்	என் 	 றி
இ ப்பதா ம்	ெபா ள்	ெகாள்ளலாம்.	இப்ப 	அைனத்தி ம்	கண்ணைனக்	கா ம்
ஆண்டாைளப்ேபால்	பட்டத்திரி	 வ :

த்ைரேலாக்யம்	பாவயந்தம்	த்ரி ணமயமிதம்	த்ரய ரஸ்ையக	வாச்யம்
த்ரீஸாநாைமக்ய	 பம்	த்ரிபிரபி	நிகைமர்	கீயமாந	ஸ்வ பம்
திஸ்ேராவஸ்த்தா	விதந்தம்	த்ரி கஜநிஜுஷம்	த்ரிக்ரமாக்ராந்த	விஸ்வம்
த்ைரகால்ேய	ேபதஹீநம்	த்ரிபிரஹமநிசம்	ேயாக	ேபைதர்பேஜ	த்வாம்

மஹாவிஷ் ேவ	 க் ணங்களின்	வ வானவர்.	 லைக ம்	அவேர
ேதாற் விக்கிறார்.	ஓங்காரப்	ெபா ம்	அவேர.	 ம் ர்த்திக ம்	அவ ள்ேள
அடக்கம்.	 ன் 	ேவதங்க ம்	அவைரப்	ேபாற் கின்றன.	 ன்
அவஸ்ைதகைள ம்	அவேர	அறிவார்.	 ன் 	 கங்களி ம்	அ த்த த்
அவதரிப்பவ ம்	அவேர.	இவேர	 ன் 	அ களால்	இவ் லைக ம்	அளந்தார்.
ன் 	காலங்களி ம்	மா படாதவர்	இவேர.	இப்ப 	 ன் 	என்ற

எண்ணிக்ைக டன்	 ய	இவ க் 	என்	 ன் 	ேயாகங்களா ம்	நமஸ்காரம்.	
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உந் 	மதகளிற்றன்	ஓடாத	ேதாள்வலியன்
நந்த	ேகாபாலன்	ம மகேள	நப்பின்னாய்!
கந்தங்	கம ம்	 ழலீ!	கைட	திறவாய்!
வந்ெதங் ம்	ேகாழி	அைழத்தன	காண்!	மாதவிப்
பந்தல்ேமல்	பல்கால்	 யிலினங்கள்	 வினகாண்
பந்தார்	விரலி ன்	ைமத் னன்	ேபர்பாடச்
ெசந்தாமைரக்	ைகயால்	சீரார்	வைளெயாலிப்ப
வந் 	திறவாய்	மகிழ்ந்ேதேலா	ெரம்பாவாய்!

	

யாைனையக்	 றிப்பிட் ப்பதால்	யாைனக்	ேகாலம்	ேபாடலாம்.		ெசந்தாமைரக்
ைககைளக்	 றிப்பிட் ப்பதால்	ெசந்தாமைரக்	ேகால ம்	ேபாடலாம்.	 யில்,
ேகாழி	ேபான்ற	பறைவகைளக்	 றித் ச்	ெசால்லி	இ ப்பதால்	பறைவகைள ம்
ேகாலத்தில்	வைரயலாம்.



																																						
	

	

இைறவைன	ஒ 	ேகாரிக்ைகக் 	அைழத்தால்	 தலில்	அவன்	சக்திையத்	 திக்க
ேவண் ம்.		அந்த	சக்தி	தான்	இங்ேக	உந் 	மத	களிற்றனாக ம்,	ஓடாத
ேதாள்வலியனாக ம்	 றிப்பிடப்	பட் க்கிற .		நம்	 ராணங்களின்ப
இைறவனின்	சக்திையப்	ெபண்ணாக	உ வகம்	ெசய்தி ப்பதால்	இங்ேக
நாராயணனின்	சக்திையத்	தாயாராக	நிைனத் க்	ெகாண் 	 தலில்	தாயாரிடம்
ேகாரிக்ைக	ைவக்க	ேவண் ம்.		நம்	வீட் ல்	அப்பாவிடம்	ேநர யாகச்	ெசால்ல
பயந்தால்	அம்மா	 லமாக	நிைறேவற்றிக்	ெகாள்வ 	உண்டல்லவா?		அ 	ேபாலத்
தான்	இங்ேக ம்.		தாயாரிடம்	ேபானால்	அவள்	கைடக்கண்	பார்ைவயின்	 லம்
எவ்விதமான	கஷ்டமான	காரியங்க ம்	சிரமமின்றி	நிைறேவ ம்.		ஆகேவ	இங்ேக
கண்ணனின்	அ ைள	ேவண் த்	 திக் ம்	ஆண்டாள்	அதற் 	 தலில்
கண்ணனின்	மைனவியான	நப்பின்ைனைய	ேவண் கிறாள்.		நப்பின்ைன
தி ப்பாைவயில்	மட் ேம	 றிப்பிடப்	ப கிறாள்	என	எண் கிேறன்.

ஸ்ரீராமா ஜர்	 றவறம்	வாங்கிக்	ெகாண்ட ம்	தின ம்	உஞ்சவ் த்தி	எ த்ேத
உண 	உண் 	வந்தார்.	தின ம்	எல்லாப்	பா ரங்கைள ம்	பா க்ெகாண்ேட
உஞ்சவ் த்தி	எ ப்ப 	வழக்கம்.	மார்கழி	மாதெமன்றால்	ேகட்கேவ	ேவண்டாம்.
ஆண்டாளின்	தி ப்பாைவக் த்	தான்	 ன் ரிைம.	தினந்ேதா ம்	எல்லாத்
தி ப்பாைவகைள ம்	பா னா ம்	அந்த	அந்த	நா க் ரிய	தி ப்பாைவைய
விஸ்தாரமாக	அ பவித் ப்	பா 	வந்தார்.	அன் ம்	அப்ப த்தான்,

இந்த"	உந் மதகளிற்றன்"	பாடைலப்	பா க்ெகாண்ேட	பிக்ைஷக் 	வந்தார்.



ஒவ்ெவா 	அ க் ம்	ஒவ்ெவா 	வீடாக	பிக்ைஷ	எ க்கிறார்.	அப்ேபா ,	"பந்தார்
விரலி	உன்	ைமத் னன்	ேபர்	பாட"	 ந் 	அ த் 	"ெசந்தாமைரக்ைகயால்	சீரார்
வைளெயாலிப்ப"	என் ம்	அ 	பா க்ெகாண்ேட	ஒ 	வீட் 	வாசலில்	வந்
நிற்கிறார்.	சந்நியாசிக க்ேக	உரிய	நிதானத்ேதா ம்,	கண்ணியத்ேதா ம்
னிந்த	தைல	நிமிரவில்ைல.	கா களில்	சீரார்	வைள	ஒலிக் ம்	சப்தம்	ேகட்கிற .

மீண் ம்	ெசந்தாமைரக்ைகயால்	சீரார்	வைளெயாலிப்ப	எனப்	பா கிறார்.	ெசக்கச்
சிவந்த	தாமைர	வண்ணக்	ைக	ஒன் 	கதைவத்	திறக்கிற .	ைகயில்	பிக்ைஷ
ேபாட	ைவத்தி க் ம்	பாத்திரம்.

பதினா 	வய 	 ட	நிரம்பாத	ஒ 	அழகிய	மங்ைக	வந் 	தன்
ெசந்தாமைரக்ைககளால்	சீரார்	வைள	ஒலிப்ப	பிக்ைஷ	இட	வந்தாள்.	ராமா ஜர்
பார்த்தார்.	பார்த்த	கண்கள்	நிரம்பின.	பி ா	பாத்திரம்	கீேழ	ந விற் .	"என்
அம்மா,	என்	தாேய!"	என்றாராம்.	அப்ப ேய	 ர்ச்சித் க்	கீேழ	வி ந் விட்டார்.
அந்தப்ெபண்	பதறிப்	ேபாக	உள்ளி ந் 	வந்தார்	அந்தச்	சி மியின்	தந்ைத.	அவர்
ேவ 	யா ம்	இல்ைல.	தி க்ேகாஷ் ர்	நம்பி	என் ம்	ஸ்ரீராமா ஜரின்	 ேவ
ஆவார்.	ஆசாரியர்	வந் 	பார்த் விட் ச்	சீடன்	இ க் ம்	நிைல	 ரிந்த ம்,
ன்னைக	 ரிந்தார்.	 ட	வந்தவர்கைளப்	பார்த் ,	"உந் 	மத	களிற்றனில்,
சீரார்வைள	ஒலிப்ப	"	என்ற	வரிகளில்	அ சந்தானேமா?"	என் 	ேகட்டாராம்.	உடன்
வந்தவர்கள்	ஆச்சரியத்தால்	திைகத் ப்	ேபாய்	ஆெமனத்	தைல	அைசக்க,
தி க்ேகாஷ் ர்	நம்பி	விளக் கிறார்.
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உந் 	மதகளிற்றன்	ஓடாத	ேதாள்வலியன்
நந்த	ேகாபாலன்	ம மகேள	நப்பின்னாய்!=	நப்பின்ைனப்	பிராட் 	நந்தேகாப க்



ம மகள்	என் ம்	ஏ 	எ கைள	அடக்கிவிட் க்	கண்ணன்	அவைள	மணந்தான்
என் ம்	ெசவிவழிச்	ெசய்திகள்	பல	 கின்றன.	பாகவதத்திேலா,	மற்றக்
கண்ணன்	கைதகளிேலா	இ 	பற்றிக் றிப் கள்	இல்ைல	எனி ம்	தமிழ்நாட்
மரைப	ஒட் 	ஆண்டாள்	நப்பின்ைனையப்	பற்றிக்	 றி	இ க்கிறாள்	என்
எ த் க்ெகாள்ளேவண் ம்.	யேசாைதயின்	அண்ணன்	ஸ்ரீ ம்பன்	என்பவரின்
மகள்	என் ம்	ெசால்வார்கள்.	ஸ்ரீமஹால ்மிையக்	 றிப்பதா ம்	ெபா ள்
ெகாள்வார்கள்.	

இ 	வைரக் ம்	ேதாழிகைள	எ ப்பிக்ெகாண் ,	பின்னர்	நந்தேகாபன்
அரண்மைனக் 	வந் 	வாயில்காப்ேபானிடம்	அ மதி	ெபற் 	உள்ேள	 ைழந்
நந்தேகாபைன	எ ப்பிப்	பார்த் 	யேசாைதைய ம்	எ ப்பிப்	பார்த்தாயிற் .	ம்ஹும்,
ஒண் ம்	அைசயைல.	பலராம க் ம்	அைசயேவ	இல்ைல.	ஒேர	வழி,
கண்ணனின்	மைனவி	காலில்	வி வ 	தான்.	நப்பின்ைனயின்	க ைண	 ளி
கிைடத்தால்	ேபா ேம!	நம்ம	வீட் ேலேய	நமக் 	ஏதா ம்	ேவ ம்னா	ேநர யா
அப்பாகிட்ேட	ேகட்ப 	ெவ சிலர்தான்	இ ப்பார்கள்.	எல்லா ேம	அம்மா	 லமாத்
தாேன	அப்பாவிடம்	விண்ணப்பம்	ைவப்ேபாம்.

பல ள்ள	பல	களி கைள,	யாைனகைள	அடக் ம்	ேதாள்வலிைம	ெகாண்ட
நந்தேகாபனின்	ம மகள்	ஆன	நப்பின்ைனப்	பிராட் ேய

கந்தங்	கம ம்	 ழலீ!	கைட	திறவாய்!
வந்ெதங் ம்	ேகாழி	அைழத்தன	காண்!	மாதவிப்
பந்தல்ேமல்	பல்கால்	 யிலினங்கள்	 வினகாண்=	நல்ல	ந மண ள்ள	 க்கைளச்

,	வாசனாதித்	திரவியங்கைளப்	 சிக்ெகாண்டதால்	எப்ேபா ேம	மணம்	வீ ம்
ழைலக்	ெகாண்டவேள,	அல்ல 	எந்ேநர ம்	கண்ணைனப்	பிரியாமல்	இ ப்பதால்

கண்ணனின்	அ ளாகிய	ந மணம்	 ரா ம்	உன்னிட ம்	நிைறந்தி ப்பதால்	நீேய
ந மண ள்ளவளாய்	இ க்கிறாேய	என் ம்	ெகாள்ளலாம்.	வாசல்	கதைவத்	திற
அம்மா,	எனக்	ேகட்க,	அவேளா	என்ன	அவசரம்	வி ந் விட்டதா?	என்
ேகட்கிறாள்.

ஆஹா	வி யாமல்	என்னம்மா?	ேகாழிகள்	கத் கின்றனேவ,	ெதரியைலயா?	உன்
வீட் 	மாதவிக்ெகா 	படர்ந் 	இ க் ம்	மாதவிப்	பந்தல்	ேமல்	பலேவ 	விதமான
ெதானிகளில்	 ரல்	ெகா க் ம்	 யிலினங்கள்	 விக்ெகாண் க்கின்றனேவ
ேகட்கவில்ைலயா?

பந்தார்	விரலி ன்	ைமத் னன்	ேபர்பாடச்
ெசந்தாமைரக்	ைகயால்	சீரார்	வைளெயாலிப்ப



வந் 	திறவாய்	மகிழ்ந்ேதேலா	ெரம்பாவாய்!=	எல்லாம்	ெசால்லி ம்,
ேகட் க்ெகாண் 	இ க் ம்	அவளிடமி ந் 	பதிேல	இல்ைல.	ெகாஞ்சம்	எட் ப்
பார்க்கிறார்கள்.	அவள்	ஒ 	ைகயில்	பந்ைத	ைவத் க்ெகாண் 	இன்ெனா
ைகயால்	கண்ணைன	அைணத் க்ெகாண் 	ப த்தி க்கிறாள்.	அவள்	எ ந்
கண்ணைன	அ ப்பேவண் ம்.	கண்ண ம்	வரேவண் ம்,	அவ ம்	வரேவண் ம்.
என்ன	ெசய்யலாம்??	பந்ைத	ைவத் க்ெகாண் 	கண்ணேனா
விைளயா க்ெகாண் ந் விட் 	அப்ப ேய	 ங்கிட்டாள்	ேபால,	"அ 	பந்ைத
ைவத் க்ெகாண் க் ம்	ெபண்ேண,	உன்	ைமத் னன்	ஆகிய	பலராமன்
சிறப்ைப ம்,	 டேவ	கண்ணனின்	சிறப்ைப ம்	பாடேவண் ,	நீ	உடேன	வா.	உன்
அழகான	ெசந்தாமைர	மலர்ேபான்ற	ைககளால்	உன்	ைககளில்	நீ	அணிந்தி க் ம்
வைளகள்,	ஜல்	ஜல்	என	ஒலி	எ ப்ப,	ஓ 	வந் 	கதைவத்	திறந்தால்	நாங்கள்
அைனவ ம்	மகிழ்ேவாம்	அம்மா.	உன்	க ணா	கடா ம்	ஆகிய	கதைவத்	திற.
பகவானின்	திவ்ய	ெசளந்தரியத்தில்	அதன்	அழகில்	நாங்கள்	எங்கைள	மறந்
பா 	ஆ கிேறாம்.

இைத	பட்டத்திரி	 வ 	எப்ப 	எனில்,	கண்ணனிடம்	மாறாத	பக்தி	 ண்டவன்
தனக் த்	தாேன	 ைணவன்	ஆவான்	என்கிறார்.

ூத்	த் ஷ்ணா	ேலாபமாத்ேர	ஸததக் த	திேயா	ஜந்தவ:	ஸந்த்யநந்தா:
ேதப்ேயா	விஜ்ஞாநவத்த்வாத்	 ஷ	இஹ	வரஸ்தஜ்ஜநிர் ர்லைபவ:
தத்ராப்யாத்மாத்மந:	ஸ்யாத்ஸூஹ் தபி	ச	ரி ர்யஸ்த்வயி	ந்யஸ்தேசதா:
தாேபாச்சித் பாயம்	ஸ்மரதி	ஸ	ஹி	ஸுஹ் த்	ஸ்வாத்மைவரீ	தேதாந்ய:

ஆ ,	மா களிலி ந் 	எல்லா க் ம்	பசி,	தாகம்	உண் .	தாவரங்கள்	 ட	நீர்
ஊற்றினாேலா,	எ க்கள்	ேபாட்டாேலா	தான்	பலன்	த ம்.	ஆகேவ	இந்தப்	பசி,
தாகம்,	மற்ற	உணர் கள்	என் 	இந்த	உலகத்தில்	வா ம்	அைனத் விதமான
ஜீவராசிக ம்	அைதத்	தீர்த் க்ெகாள்வதிேலேய	 யல்கின்றனர்.	அவங்க
ேநர ம்,	கவன ம்	அதிேலேய	இ க்கின்றன.	இவர்க க் ள்ேள	மனித க்
மட் ேம	சிந்திக் ம்	ஆறாம்	அறி 	உண் .	அந்தப்	ப த்தறிவினால்	மனிதன்	எ
நன்ைம,	எ 	தீைம	என்பைதப்	 ரிந் 	ெகாள்கிறானா?	இல்ைல.

கிைடத்தற்கரிய	இந்த	மனிதப்	பிறவிைய	மனிதன்	சரியாகப்
பயன்ப த்திக்ெகாள்ளாமல்	தனக் த்	தாேன	ேக 	விைளவித் க்ெகாண்
தனக் த்	தாேன	சத் வாகிறான்.	நன்ைம	ெசய் ெகாண்டால்	நண்ப ம்
ஆகிறான்.	ஆகேவ	நாம்	பகவானிடம்	உண்ைமயாக ம்,	ஒேர	தியானமாக ம்
மனைதச்	ெச த்தி,	இந்தப்	பிறவியாகிய	மாெப ங்கடலில்	இ ந் 	அைதக்
கடக் ம்	வித்ைதைய,	உபாயத்ைத	ஆேலாசித் க்	ேகட் க்ெகாண் 	அதன்	ப



நடந்தால்	மனிதன்	தனக் த்	தாேன	 ைணவ ம்	ஆவான்.	இல்ைல	எனில்
அவ க் 	அவேன	பைகவன்.	
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த் விளக்ெகரியக்	ேகாட் க்கால்	கட் ல்ேமல்
ெமத்ெதன்ற	பஞ்சசயனத்தின்	ேமேலறிக்
ெகாத்தலர்	 ங் ழல்	நப்பின்ைன	ெகாங்ைகேமல்
ைவத் க்	கிடந்த	மலர்மார்பா!	வாய்திறவாய்!
ைமத்தடங்	கண்ணினாய்!	நீ	உன்மணாளைன
எத்தைனேபா ம்	 யிெலழ	ஒட்டாய்காண்
எத்தைனேய ம்	பிறிவாற்ற	கில்லாேயல்
தத் வமன் 	தகேவேலா	ெரம்பாவாய்!

	

த் விளக் க்	ேகால ம்,	 க்களால்	ஆன	ேகால ம்	ேபாடலாம்.

						



அன்னத்	 ரிைக	 றித் 	ஒ 	திைரப்படப்	பாடலில்	 டக்	ேகட் க்ேகாம்.
அத்தைகய	அன்னத்தின்	 ரிைக,	நல்ல	 த்தமான	இலவம்பஞ் ,	மயில்	 ரிைக,
க்கள்,	ேகாைர	நார்	ஆகியவற்றால்	ஆன	ெமத்ெதன்ற	பஞ்சசயனத்தின்	ேமல்

நப்பின்ைன டன்	ெவ 	அந்தரங்கமாக	உறங்கிக்	ெகாண் ந்த	கண்ண க்
ேகாபியரின்	அைழப் க்	ேகட்கிற .		ஆனால்	நப்பின்ைன	அவைன	விட	ேவண் ேம.
	ஆகேவ	வாய்	திறக்கேவ	இல்ைலயாம்.		ஆைகயால்	ேநர யாக	நப்பின்ைனையேய
அந்தப்	ெபண்கள்	ேவண் வதாக	ஆண்டாள்	ெசால்கிறாள்.	மணாளைனப்	பிரிய
மனமில்லாமல்	இ க் ம்	நப்பின்ைனையக்	கண்ணனிடம்	தாங்கள்	வந்தி ப்பைத
எ த் ச்	ெசால்லித்	தங்க க் 	அவன்	அ ட்பார்ைவ	கிட் மா 	ெசய்ய
ேவண் கிறாள்.

நம்	மேனாபலத்ைத	ஒ கப்ப த்தி	இைறவன்	அ ைள	ேவண் ைகயில்
இல்வாழ்க்ைகயின்	 கங்கள்	அவற்றிற் 	 ட் க்கட்ைட	ேபா ம்.		அவற்ைறத்
தாண் க்	ெகாண் 	அத்தைகய	எண்ணங்கைள	நம்	மனதிலி ந் 	ெமல்ல	ெமல்ல
அகற்றி	அைனத் ம்	நாராயணன்	ெசயேல	என	நிைனத் 	ஒ கமாக
அவைனேய	நிைனக்க	ேவண் ம்.		அதற் 	அ ள்பவேள	ெப மானின்
பத்தினியான	சக்தி.			சக்திைய	நல்ல	 ைறயில்	பிரேயாகம்	ெசய்ய	ேவண் ம்.		

	



த் விளக்ெகரியக்	ேகாட் க்கால்	கட் ல்ேமல்
ெமத்ெதன்ற	பஞ்சசயனத்தின்	ேமேலறிக்=	இங்ேக	பகவானின்	 ழந்ைதகளாக
ஆண்டாள்	தங்கைள	 ன்னி த் கிறாள்.	அப்பா,	அம்மா	நம்ைமக்	கவனிக்காமல்

ங்கினால்	நாம	எல்லாம்	என்ன	ெசால்ேவாம்?	எங்கைளக்	கவனிக்காமல்
ங்கறீங்கேள 	ேகட்க	மாட்ேடாமா??	இங்ேக ம்	கண்ணனின்	அ கிரஹம்

ேவண் ெமனில்	அதற் 	 ன்னார்	தாயார்	ஆன	நப்பின்ைனப்	பிராட் யின்
அ கிரஹம்	ேதைவ.	அவள்	உடேன	வந் 	பக்தர்க க் த்	தன்	க ணா
கடா த்ைதத்	தரச்	சித்தமாய்	இ க்கிறாள்	தான்.	ஆனால்	இங்ேக	இ வ க் ம்,
நீ	 ந்தி,	நான்	 ந்தி	எனப்ேபாட் 	வந் வி கிற 	ேபால!	கண்ணன்	அவைள
எ ந்தி க்கவிடாமல்	அவள்	ேதாள்கைளப்	பற்றி	அங்ேகேய	நி த்திவிட் த்	தாேன
ழந்ைத	ேபாலாகிறான்.	இங்ேக	ெகாங்ைககள்	என	மார்பகத்ைதச்	 ட் 	இ ப்ப ,

தாயி ம்	பரிந் ட் ம்	அன்ைனயின்	ெப ைமையச்	 ட் வதற்ேக	அன்றி
ேவெறா 	ெபா ளில்	அல்ல.	ஆகேவ	கவன டன்	ெபா ள்	ெகாள்ளேவண் ம்.

த் விளக்ெகரியக்	ேகாட் க்கால்	கட் ல்	ேமல்	=	அழகாய்க்	 த் விளக்
த் ப்	ேபால்	 டர்	விட் 	எரிந் 	ெகாண் க்க	தந்தத்தினால்	ஆன	நான்

கால்கள்	ெபா த்திய	கட் லில்

ெமத்ெதன்ற	பஞ்சசயனத்தின்	ேமேலறிக்=	ெமத்	ெமத்ெதன்ற	பஞ்சால்	நிரப்பப்	பட்ட
பட் 	ெமத்ைத	ேபாட்ட	சயனத்தின்	ேமேல	ஏறிப்	ப த் க்ெகாண்

ெகாத்தலர்	 ங் ழல்	நப்பின்ைன	ெகாங்ைக	ேமல்	ைவத் க்கிடந்த	மலர்மார்பா!=
அழகான	மணம்	ெபா ந்திய	மலர்கைளச்	 ய	நீண்ட	 ந்தல்	உைடய
நப்பின்ைனப்	பிராட் யின்	மார்பின்	ேமல்	ப த் க்ெகாண் 	அவைள
எ ந்தி க்கவிடாமல்	ெசய் 	ெகாண் க் ம்	தாமைர	மலர்கள்	அணிந்த	மார்ைப
உைடய	கண்ணேன!	

வாய்	திறவாய்=	வாையத்	திறக்கமாட்டாயா?

ைமத்தடங்கண்ணினாய்=	அழகாய்	ைம	எ தப்	பட்ட	விழிகளால்	உன்	பார்ைவ
ஒன்றாேலேய	ெசய்யேவண் ய	க ைணையச்	ெசய்யாமல்	இ க்கிறாேய	அம்மா!

நீ	உன்மணாளைன
எத்தைனேபா ம்	 யிெலழ	ஒட்டாய்காண்=	தாேய	என்ன	இ ??	நீேய	எ ந்
வந் 	எங்க க் 	அ கிரஹம்	ெசய்வாய்	என	நாங்கள்	உன்ைன	ேவண் க்
காத்தி க்க	நீேயா	உன்	மணாளன்	ஆன	அந்தப்பரம்ெபா ைள ம்	எ ந்தி க்க
விடாமல்	இ க்கின்றாேய?	அம்மா	என்ன	இ ?	உன்	கைடக்கண்	பார்ைவயால்



எங்க க் ம்	உன்	க ணா	கடா ம்	கிட்டச்	ெசய்வாய்!	

எத்தைனேய ம்	பிறிவாற்ற	கில்லாேயல்
தத் வமன் 	தகேவேலா	ெரம்பாவாய்!=	தாேய	நீ	உன்	மணாளைனப்
பிரிந் வி வாய்	என	நிைனக்கிறாயா?	இல்ைல	அம்மா,	இல்ைல,	நீ ம்	அவ ம்
ேசர்ந் 	வந்ேத	எங்க க் 	ேவண் ய	அ கிரஹம்	ெசய்யேவண் ம்.	உன்னிடம்
சரணாகதி	என	நாங்கள்	வந்தபின்ன ம்	எங்க க் ப்	பிரியமானைதேய	நீ
ெசய்வாய்	என்றல்லேவா	நாங்கள்	எதிர்பார்க்கிேறாம்.	நாங்கள்	உங்கள்	இ வரின்
ழந்ைதகள்	அன்ேறா?	

இங்ேக	ஆண்டாள்	பகவாைன	மட் மின்றித்	தாயாரின்	க ணா	கடா ம்
ேவண் ம்	எனச்	ெசால்கிறாள்.	இ வ ேம	பரபிரம்ம	ெசா பமாய்க்	கண்ட
பட்டத்திரி	ெசால்வேதா

அவ்யக்தம்	ேத	ஸ்வ பம்	 ரதிகமதமம்	தத் 	ஸுத்ைதகஸத்த்வம்
வ்யக்தஞ்	சாப்ேயதேதவ	ஸ்ப் டமம் த	ரஸாம்ப்ேபாதி	கல்ேலால ல்யம்
ஸர்ேவாத்க் ஷ்டாமபீஷ்டாம்	ததிஹ	 ணரேஸைநவ	சித்தம்	ஹரந்தீம்
ர்த்திம்	ேத	ஸ்ம்ஸ்ரேயஹம்	பவந ரபேத	பாஹிமாம்	க் ஷ்ண	ேராகாத்

பகவானின்	 பம்	ெவளிப்பைடயாகத்	ேதான்றாத	ஒன் .	அத்தைகய	 பத்தின்
உண்ைமயான	தத் வத்ைத	அறிதல்	க னம்.	 த்தமான	ஸத்வேம	பகவானின்
பம்,	அ 	ஸ ண	 பம்,	ெதள்ளத்	ெதளிவாய்	விளங் ம்	 பம்.	அைனத்

உயிர்களி ம்	விளங் ம்	ஜீவசக்தியான	இந்த	பிரம்மானந்த	சாகரத்தின்	ஒ
சின்ன	அைலேய	இந்தக்	கி ஷ்ண	 பமாக	வந் 	வாய்த்தி க்கிற .	நாம்
அைனவ ம்	மகிழேவண் 	வந் ள்ள	இந்த	கி ஷ்ண பத்தின்	 ணமாகிய	ரஸம்
நம்	மனைதக்	கவர்கின்ற .	அதன்	பல்ேவ விதமான	விைளயாடல்களால்	நம்
மனம்	மகிழ்கிற .	இந்தக்	கி ஷ்ணத்	தி ேமநிைய	நான்	வழிப கிேறன்.	ஏ,
கி ஷ்ணா,	பரந்தாமா	நீேய	சரணம்,	என்ைன	ஆட்ெகாண் 	காத்த ள்வாய்.	
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ப்பத் 	 வர்	அமரர்க் 	 ன்ெசன்
கப்பம்	தவிர்க் ம்	கலிேய	 யிெலழாய்!
ெசப்பம்	உைடயாய்!	திற ைடயாய்!	ெசற்றார்க்
ெவப்பம்	ெகா க் ம்	விமலா	 யிெலழாய்!
ெசப்ெபன்ன	ெமன் ைலச்	ெசவ்வாய்	சி ம ங் ல்
நப்பின்ைன	நங்காய்	தி ேவ	 யிேலழாய்!
உக்க ந்	தட்ெடாளி ம்	தந் ன்	மணாளைன
இப்ேபாேத	எம்ைம	நீராட்ேடேலார்	எம்பாவாய்!

	

	



இங்ேக	உக்கம்,	தட்ெடாளி	எனக்	 றிப்பிட் ப்ப 	விசிறிைய ம்
கண்ணா ைய ம்,		கண்ணா 	என்றால்	 கம்	பார்க் ம்	கண்ணா 	ஆ ம்.
	ஆகேவ	மயிலிறகினால்	விசிறி	ெசய்வதால்	மயில்	ேகாலம்	ேபாட் 	வண்ணம்
தீட்டலாம்.	இங்ேக	தட்ெடாளி	என்ற	கண்ணா யாக	நப்பின்ைனயின்	 கத்ைதேய
ட் 	இ க்கிற .		எப்ப 	எனப்	பார்ப்ேபாமா?

	இங்ேகேயா	நப்பின்ைன ம்,	கண்ண ம்	இைண	பிரியா 	இ க்கின்றனர்.
அத்தைகய	கண்ணன்	நப்பின்ைனக் 	மட் ம்	உரியவன்	அல்ல;		அைனத்
ேகாபியர்க் ம்	உரியவன்	எனச்	ெசாந்தம்	ெகாண்டா ம்	ஆண்டாள்
நப்பின்ைனையேய	அவைன	எ ப்பித்	தங்க டன்	நீராட	அ ப்பி		ைவக் மா
ெசால்கிறாள்.

இங்ேக	ேகாபிய டன்	கண்ணன்	நீராட	வ மா 	அைழப்ப 	ராஸக்ரீைடையக்
றிப்ப .	கணவன்	காைல	எ ந்த ம்	விழிக்க	ேவண் ய 	மைனவியின்
கத்தில்	தான்	என்ேற	ெபா வாகச்	ெசால்வ .	ஆகேவ	அவைன	விட் 	இைண

பிரியா 	இ க் ம்	நப்பின்ைனப்	பிராட் 	அவைனத்	 யிெல ப்பி,	அவன்
கத் ச்	சி 	வியர்ைவையத்	தன்	 ந்தாைனயால்	விசிறி	மலர்ந்த	தன்
கமாகிய	கண்ணா ையக்	காட் ப்	 ன் வ டன்	அவைன	ேகாபிய டன்	நீராட

அ ப்பி	ைவக் மா 	ேவண் கிறாள்	ஆண்டாள்.		தாய்	தன்	 ழந்ைதக்
வியர்த்தால்	தன்	 ந்தாைனயால்	தான்	 ைடத் 	வி வாள்.		அேதா
ந்தாைனேய	விசிறியாக ம்	ஆ ம்.		அப்ப ேய	இங்ேக	நப்பின்ைனைய ம்	அவள்

ேசைலயின்	 ந்தாைனயால்	கண்ணன்	 கத்தில்	விசிறச்	ெசால்கிறாள்

கண்ணா 	உள்ளைத	உள்ளப ேய	காட் ம்.		அதற்ெகன	எவ்விதமான	 யமான
உணர் கள்	கிைடயா .		நாம்	ேகாபமாகப்	பார்த்ேதாமானால்	ேகாபத்ைத	அ ம்
காட் ம்.		சிரித்தால்	அ ம்	சிரிக் ம்.	இப்ப 	எ ம்	ஒட்டாமல்	இ க் ம்



கண்ணா ையப்	ேபால்	நா ம்	பற்றற் 	இ த்தல்	ேவண் ம்.	நப்பின்ைன ம்	இங்ேக
கண்ணன்	இவ் ல க்ேக	ெசாந்தம்	தனக் 	மட் ம்	ெசாந்தமல்ல	என்ற
உணர்ேவா 	சிரித்த	 கத்ேதா 		அவைன	அ ப்பி	ைவக்க	ேவண் ம்.

ஆண்டவன்	அைனவ க் ம்	ெபா வானவன்.	ஒ வ க் 	மட் ம்	ெசாந்தமல்ல.
	ஆண்டவனின்	அன் ம்	அைனவ க் ம்	ெபா வான	ஒன்ேற.	உலகப்	பற்ைற
வி த் 	எல்ேலாரிட ம்	சீராக	ஒேர	மாதிரி	அன்ைபக்	காட் ம்	ெப மானிடம்		நம்
பற்ைற	ைவத்ேதாமானால்	நமக் 	ஞானம்	கிட் 	ைவ ந்தப்	பதவி ம்	கிட் ம்.

ப்பத் 	 வர்	அமரர்க் 	 ன்ெசன்
கப்பம்	தவிர்க் ம்	கலிேய	 யிெலழாய்!=	கண்ணன்	தனக்ெகன	வாழாதவன்,
பிறர்க் 	அ ம்ெபா ட்ேட	ேதான்றிய	 ர்ணாவதாரம்	கண்ண ைடய
அவதாரம்.	அவேனா	 ப்பத் 	 ன் 	ேதவாதி	ேதவர்கள்
கஷ்டப்ப ம்ேபாெதல்லாம்,	அவர்க க் த்	தீங் 	ேநராமல்	காக் ம்	ெபா ட் ச்
ெசல்வைதேய	தன்	ெதாழிலாய்க்	ெகாண் க்கிறான்.	அரக்கர்க க் ம்
ேதவர்க க் ம்	நடக் ம்	ேபாரில்	இவேன	 ன்னின் 	அரக்கர்கைள	ஒழிப்பைதத்
தன்	கடைமயாய்	ெகாண் க்கிறாய்.	இத்தைகய	கஷ்டத்ைத	ஓ 	ஓ 	வந்
ஏற் ம்	பரமாத்மாேவ,	எங்கள்	 யர்	தீர்க்க	இப்ேபா 	நீ	எ ந் 	வரமாட்டாயா??
இங்ேக	பரமாத்மா	 யில்கின்றான்,	அவைன	எ ப்ப	இத்தைன	பாடா	என்ெறல்லாம்
எண்ணிேனாமானால்	அ 	இந்தப்	 ற	உலகில்	நாம்	தினசரி	 ங் ம்	 க்கத்ைதக்
றிப்பதாய்	அைம ம்.	ஆண்டாள்	 வேதா	நம்	மனம்

விழித் க்ெகாண்டைத ம்,	அ 	பரமாத்மாேவா 	ஒன் படக்	காத்தி ப்பைத ம்,
பக்தியாகிய	ெபாய்ைகயில்	 கி	நீரா ,	மனம்	 ம்	 ய்ைமயான
எண்ணங்கேளா 	பகவத்	பக்தி	ஒன்ேற	 றியாக	வந்தி ப்பைத ம்	 றிக் ம்.
தங்கைள	ஆட்ெகாள் மா 	ேகட்ப ேவ	 யில்	எ ப் வ 	என்ற	ெபா ளில்
ஆண்டாள்	 கிறாள்.	

ெசப்பம்	உைடயாய்!	திற ைடயாய்!	ெசற்றார்க்
ெவப்பம்	ெகா க் ம்	விமலா	 யிெலழாய்!=	ெசப்பம்	என்ப 	இங்ேக
பரமாத்மாவின்	பாரபட்சம்	பார்க்காத	தன்ைமையக்	 றிக் ம்.	அவ ைடய
ராஜ்ஜியத்தில்	ஏைழ,	பணக்காரர்	என்பேதா	கீேழார்,	ேமேலார்	என்பேதா	கிைடயா .
அவ க் த்	ேதைவயான 	பரி ரண	அன்ைபச்	ெச த் ம்	பக்தர்கேள.	ஆகேவ
அவ க் 	எவரிட ம்	எந்தவிதமான	ேவ பா கைள ம்	காட்டத்	ெதரியா
என்கிறாள்.	திறல்	இங்ேக	ெவற்றிையக்	 றிக் ம்.	ேமன்ேம ம்	ெவற்றி
அைடந்தவன்	பரம்ெபா ள்.	அவன்	அைனத்ைத ம்	கடந்தவன்	என்றா ம்



பக்தர்களின்	மனத்ைதத்	தன்பால்	ஈர்த் 	அவர்கைள	ஆட்ெகாள்கிறாேன.	அ த்
ெவப்பம்	ெகா க் ம்	விமலா	என	அைழக்கிறாள்.	காக் ம்	அவேன	சிலசமயம்
சி ிக்க ம்	ெசய்கிறான்.	தண் க்க ம்	ேவண் 	இ க்கிறேத.
பிரஹலாத க்காக	நரசிம்மமாய்	வந் 	ஹிரண்யைனத்	தண் த்தான்.
மஹாபலிையத்	தண் க்க	இஷ்டமில்லாமல்	அவைனச்	சிரஞ்சீவியாக்கினான்.	அேத
பர ராமனாக	வந் 	 த்ரிய	 லத்ைதேய	 ண்ேடா 	அழித்தான்.	ஸ்ரீராமனாக
வந் 	பல	அரக்கர்கைள ம்,	அைனத் க் ம்	ேமல்	ராவணைன ம்	சம்ஹரித்தான்.
அேத	சமயம்	அேத	ராவணைன	ஆ தம்	இன்றி	இ ந்தேபா ,	"இன் 	ேபாய்
நாைள	வா!"	என் 	ச ைக ம்	காட் னான்.	இப்ப 	அவனால்	ேதைவப்ப ம்	ேநரம்
ேகாபம்	ெகாண் 	தண் க்க ம்	 ம்,	அேத	சமயம்	தன்	பக்தர்க க் க்
ற்றங்கைள	மன்னித் 	ஆட்ெகாள்ள ம்	ெதரி ம்.

ெசப்ெபன்ன	ெமன் ைலச்	ெசவ்வாய்	சி ம ங் ல்
நப்பின்ைன	நங்காய்	தி ேவ	 யிேலழாய்!=	எ ப்பி	எ ப்பிப்	பார்த்ேதாம்	அம்மா,
நப்பின்ைனப்	பிராட் ேய,	தி ேவ,	ல ்மிேதவிேய,	உன்	கணவன்
எ ந்தி க்கவில்ைல.	ஆஹா,	என்ன	காரணம்	என	ேயாசித்ேதாம்,	நீ	அல்லேவா
தலில்	எ ந் 	உன்	தி கத்ைதக்	காட் 	அவைன	ஆ வாசப்	ப த்தி	எ ப்பி

அ ப்பேவண் ம்.	 தலில்	நீ	 யிலில்	இ ந் 	எ ந்தி 	அம்மா.	பரமாத்மாவிடம்
ேநரிைடயாக	விண்ணப்பம்	ைவத் ம்	பலன்	இல்ைல	என்பதால்	தாயாரிடம்
விண்ணப்பம்	ைவக்கிறாள்	ஆண்டாள்.	அம்மா,	தாேய,	உன்	கணவைன	நீ
இன் கம்	காட் 	எ ப் 	என்கிறாள்.

ெபா வாய்க்	கணவன்	காைல	எ ந்த ம்	மைனவியின்	 கத்ைதப்	பார்ப்ப
நன்ைம	பயக் ம்	என்பார்கள்.	ஆனால்	அந்த	ேநர ம்	மைனவி ம்	 ங்கி	வழிந்த
கத்ேதா 	இ ந்தால்	எப்ப ??	அதனால்	தான்	நப்பின்ைனைய	 தலில்	எ ப்பித்

தன்ைனச்	சீர்	ெசய் 	ெகாண் ,	அவள்	கணவைன	எ ப்பி	அவைன	விசிறியால்
விசிறி	ஆ வாசப்	ப த்தித்	தன்	 கமாகிய	கண்ணா யில்	அவைனப்	பார்க்க
ைவத் ,	அவ க் 	இன் கம்	காட் 	அ ப்பச்	ெசால்கிறாள்.

உக்க ந்	தட்ெடாளி ம்	தந் ன்	மணாளைன
இப்ேபாேத	எம்ைம	நீராட்ேடேலார்	எம்பாவாய்!=	கணவன்	எ ந்த ம்	மைனவி
கத்ைதப்	பார்த்தால்	மட் ம்	ேபாதா .	மைனவி	 கம்	இன் கமா ம்

இ க்கேவண் ம்.	அ ம்	 ங் ம்	கணவைன	எ ப் ம்ேபா 	மைனவிக் ப்
ெபா ைம	ேவண் ேம.	ஆகேவ	அவள்	இன் கத்ேதா 	இ ந்தால்	தான்.
அப்ேபா 	தான்	அதன்	பிரதிபலிப் 	கணவனிடத்தில்	ெதரி ம்.	மைனவியின்
இதயத்ைதப்	பிரதிபலிக் ம்	கண்ணா 	கணவன்	அல்லவா?	கண்ணா 	உள்ளைத
உள்ளப 	காட் ம்	அல்லவா??	இல்லாதைதக்	காட்டா .	ஆைகயால்	நீ	உன்



இன் கத்ைதக்	காட் 	உன்	மணாளைன	எங்கேளா 	அ ப்பி	ைவத்
எங்க க் ம்	 க்திையக்	ெகா ப்பாய்.	அவன்	வந் 	எங்கைள	ஆட்ெகாள் மா
ெசய்வாய்	என	தாயாரிடம்	ேவண் கிறாள்.	இன்ெனா 	ெபா ளில்	விசிறி	தானம்
ெசய்வார்கள்,	கண்ணா ம்	ெவற்றிைல	,	பாக் ,	மஞ்சேளா
ைவத் க்ெகா க்கப்	ப ம்.	அதனால்	ேநான்பிற் 	ேவண் ய	ெபா ட்கைளக்
ேகட் ப்	ெபற்றாள்	என் ம்	 றலாம்.	

இப்ப 	ஆண்டாள்	ேகட் க்ெகாண் க்க	பட்டத்திரி	என்ன	 கிறார்	என்றால்
தி வ 	ேசைவேய	ேபா ம்	என்கிறார்.	ெப மாள்	ேகாயில்க க் ப்	ேபானால்
இந்தத்	தி வ 	ேசைவ	மிக	 க்கியம்.	எத்தைன	ேபர்	பார்த்தி க்கீங்க??
பட்டாசாரியார்கள்	கற் ர	ஆரத்தி	எ க்ைகயில்	நின் ,	இ ந் ,	கிடந்த	எல்லாக்
ேகாலங்களி ம்	பர	வா ேதவனின்	தி வ ையக்	காட் 	ஆராதிப்பார்கள்.	அ ேவ
பக்தர்க க் 	 க்கியமா ம்.	அவர்கள்	தி வ ையக்	ெகட் யாகப்
பற்றிக்ெகாண்டாேல	ேபா ேம.	அப்பா,	உன்ைன	விடமாட்ேடன்,	உன்	கால்களில்
வி ந் விட்ேடன்,	சரணாகதி	அைடந் விட்ேடன்	என்,	கி ஷ்ணா,	நீேய	கதி
என் 	வி ந்தவர்கைள	அந்தக்	கால்கள்	எட் யா	உைதக் ம்?	 னிந் 	தன்
ைககளால்	நம்ைமத்	 க்கி	உட்கார	ைவத் 	ஆ வாசம்	ெசய் 	தன்ேனா
ேசர்த் க்ெகாள் ம்	அல்லேவா?

ேயாகீந்த்ராணாம்	த்வதங்ேகஷ்வதிக	ஸும ரம்	 க்திபாஜாம்	நிவாேஸா
பக்தாநாம்	காமவர்ஷ	த் த 	கிஸலயம்	நாதேத	பாத	 லம்:
நித்யம்	சித்தஸ்த்திதம்	ேம	பவந ரபேத	க் ஷ்ண	கா ண்ய	ஸிந்ேதா
ஹ் த்வா	நி:ஸ்ேஸஷ	தாபாந்	ப்ரத்ஸ 	பரமாநந்த	ஸந்ேதாஹ	ல ்மீம்

பரந்தாமா,	க ணாசாகரேம,	ேயாகிகளாகட் ம்,,ஞாநிகளாகட் ம்,
எவராயி ந்தா ம்	அைனவ க் ம்	பி த்தைவ,	ப்ரீதியானைவ	உன்
பாதாரவிந்தங்கேள	ஆ ம்.	ஜீவன்	 க்தர்களின்	வாசஸ்தலங்கள்	அந்தப்
பாதாரவிந்தங்கள்.	கற்பக	வி ம்	அைவேய.	பக்தர்கள்	ேவண் யைத
ேவண் யப 	வழங் கிறேத.	என்	க் ஷ்ணா,	அத்தைகய	உன்	பாதாரவிந்தத்ைத
என்	சிரசிேல	தாங்கி	என்	சித்தத்திேல	இ த்தி,	எல்லாத்	 ன்பங்கைள ம்
ேபாக்கிப்	பரம	ஆநந்தமான	ேமா 	சாம்ராஜ்யம்	என் ம்	ஐஸ்வர்யத்ைத
அ வாய்.	
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ஏற்ற	கலங்கள்	எதிர்ெபாங்கி	மீதளிப்ப
மாற்றாேத	பால்	ெசாரி ம்	வள்ளல்	ெப ம்ப க்கள்
ஆற்றப்	பைடத்தான்	மகேன!	அறி ராய்!
ஊற்ற ைடயாய்!	ெபரியாய்!	உலகினில்
ேதாற்றமாய்	நின்ற	 டேர!	 யிேலழாய்
மாற்றார்	உனக் 	வலிெதாைலந் ன்	வாசற்கண்
ஆற்றா 	வந் ன்	அ பணி மா	ேபாேல
ேபாற்றியாம்	வந்ேதாம்	 கழ்ந்ேதேலா	ெரம்பாவாய்!

	

	

		

	



	

மீண் ம்	ப க்கைளக்	 றிக் ம்	பாடல்.		அதி ம்	எப்ேபா 	கலங்கைள	எ த் க்
கறந்தா ம்	மாற்றாேத	பால்ெசாரி ம்	வள்ளல்	ெப ம்ப க்கள்.	ஆகேவ	காமேத க்
ேகாலேமா,	ப ம்	கன் மாகேவா	ேகாலம்	ேபாடலாம்.

உலகினில்	ேதாற்றமாய்	நின்ற	 டேர	என	ெப மாைனக்	 கிறாள்	ஆண்டாள்.
இ ைள	நீக் ம்	ஆதவைனப்	ேபால்	நம்	மனமாகிய	காட் ல்		எந்ேநர ம்
காணப்ப ம்		 ர்	எண்ணங்களாகிய	இ ட்ைட	அங்ேக	ெப மாைனக்

ேயற் வதன்	 லம்	ஒளி	ெபா ந்தியதாக	மாற்றலாம்.		இதயத்தி ள்	 டராக
ஒளிவீசிப்	பிரகாசிப்பவன்	ெப மாேன.		அைத	அறியாமல்	நாம்	 ட
நம்பிக்ைககளில்	 ழ்கிக்	கிடக்கிேறாம்.		உலகினில்	ேதாற்றமாய்	நின்றவன்
நம் ள் ம்	 டராய்	ஒளி	வீ கிறான்.	அவன்	தி வ கைளப்	 கழ்ந் 	பாட
ேவண் ம்.	அ ம்	எப்ப ?		எதிரிகள்	கண்ணனின்	பலத்ைதக்	கண் 	அவ க்
ேசைவ	ெசய்ய	ேவண் 	அவன கைளப்	பணிந் 	வணங் வ 	ேபாலவா?
	அவர்கள்	அ 	பணிவதில்	அச்சம்	கலந்தி க்கிற 	கண்ணா!		எங்க க் 	என்ன
அச்சம்?

நாங்கள்	உன்ைனக்	கட் 	இ ப்ப 	எங்கள்	பக்தியாகிய	அன்ெப ம்	கயிற்றினால்.
	இதற் 	தாேமாதரனாகிய	நீ	கட் ப்பட்ேட	தீர	ேவண் ம்.		உன்னிடம்	நாங்கள்
எங்கைள	ஒப்பைடத் 	விட்ேடாம்.		நீ	எங்கைள	ஒ க்க	 யா .		அேத	ேபால்
நீயன்றி	நாங்க ம்	இல்ைல.		உன்னில்	நாங்க ம்,	எங்களில்	நீ ம்	ஐக்கியம்
ஆகிவிட்ேடாம்.	உன்ைனப்	 கழ்ந் 	ஏத் வ 	ஒன்ேற	எங்கள்	ேவைல.	

இ 	வைரக் ம்	பிராட் ைய ம்,	பரமாத்மாைவ ம்	ேசர்த் 	எ ப்பினாங்க.	இப்ேபாப்
பிராட் 	எ ந் 	வந் வி கிறாள்	ேபா ம்.	ஆைகயால்	இந்தப்	பா ரம்	பிராட் ம்
ேசர்ந்ேத	பகவாைன	எ ப்பியதாய்	ஐதீகம்.	

ஏற்ற	கலங்கள்	எதிர்ெபாங்கி	மீதளிப்ப
மாற்றாேத	பால்	ெசாரி ம்	வள்ளல்	ெப ம்ப க்கள்=	ஏற்ெகனேவேய	நந்தேகாபன்



வீட் ப்	ப க்களின்	எண்ணிக்ைகைய	எண்ணி யா 	என்பைதப்	பார்த்ேதாம்.
இங்ேக	அைவகள்	அைனத் ம்	கறக் ம்	பாைலப்	பற்றிச்	ெசால்லி	இ க்கிற .
எத்தைன	பாத்திரங்கள்	எ த் 	வந்தா ம்	அைவ	எல்லாேம	நிரம்பி
வழி ம்ப யாகப்	பாைலச்	ெசாரி மாம்	ப க்கள்.	அவற்ைற	வள்ளல்	ெப ம்ப க்கள்
என்கிறாள்.	அப்ப 	பாைலப்	ெபாழி ம்	ப ைவப்ேபால	நீ ம்	உன்	க ைண
மைழையப்பால்	ேபால்	எங்கள்	ேமல்	ெசாரிந் வி 	என்	அப்பா	என்ேற	ேகட்கிறாள்.	

ஆற்றப்	பைடத்தான்	மகேன!	அறி றாய்!
ஊற்ற ைடயாய்!	ெபரியாய்!	=	இவ்வள 	ெப ந்தன்ைம	ெபா ந்திய
நந்தேகாபனின்	மகேன,	நீ	எங்கைள	மறந்தாேயா?	நீயல்லேவா	இந்த	உலகின்
பைடத் க்	காத் ,	ர ித் 	என	அைனத்ைத ம்	இைடவிடா 	ெசய்
வ கிறாய்??	அதிேல	நீ	சற்ேற ம்	அயரவில்ைலேய?	உற்சாகமாய்ச்	ெசய்
வ கிறாேய?	நீ	எவ்வள 	ெபரியவன்??	இவ் லகில்	 தன்	 தல்	ேதான்றியவேன
நீயன்ேறா.	எண்ணி	அடங்க	 யாத	அநாதிகாலம்	ெதாட்ேட	இ க் ம்	எப்ேபா
ேதான்றினாய்	என்ேற	ெசால்ல யாதப 	இ க் ம்	ெபரியவேன.

உலகினில்	ேதாற்றமாய்	நின்ற	 டேர!	 யிேலழாய்
மாற்றார்	உனக் 	வலிெதாைலந் ன்	வாசற்கண்=	ஏ	பரம்ெபா ேள,
ேஜாதிவ வானவேன,	நீ	இ க்கிறாய்	என்பைத	எல்லா ம்	ெசால்கிறார்கள்	என்
மட் ம்	நாங்கள்	நம்பவில்ைல.	நீேய	எங்கள்	மத்தியில்	வந் 	எங்கள்	 லத்தில்
வந் 	ேதான்றினாேய?	நாங்கள்	அ தற் 	எளிைமயாக	எங்களிைடேய	வந்
ேதான்றிய	அ ள்	ெப ம்	 டர்	வ வானவேன.	 யிலில்	இ ந் 	எ ந்தி .
மாற்றார்களான	அரக்கர்கள்	 ட	உன்ெனதிரில்	தங்கள்	வலிைமையத்
ெதாைலத் விட் 	உன்னிடேம	அைடக்கலம்	ஆகின்றனேர.	அவர்கைள ம்	நீ	உன்
அ பணியச்	ெசய்தாேய.	

ஆற்றா 	வந் ன்	அ பணி மா	ேபாேல
ேபாற்றியாம்	வந்ேதாம்	 கழ்ந்ேதேலா	ெரம்பாவாய்!=	உன்	சத் க்கள்	உன்ைன
எதிர்த்தா ம்	கைடசியில்	உன்	வீரத் க் 	அ பணிந் 	உன்னிடேம	அைடக்கலம்
ஆனார்கள்.	உன்	பக்தர்களான	நாங்கேளா	உன்	 ணத் க் ,	உன்	ெப ைமக் ,
உன்	க ைணக் த்	ேதாற் ப்	ேபாய்	உன்னிடம்	நீேய	சரண்	என் 	வந்தி க்கிேறாம்.
உன்ைனேய	நாங்கள்	எந்நா ம்	ேபாற்றிப்	பா 	வந்தி க்கிேறாம்.	உன்ைன
நிைனயாமல்	எங்களால்	இ க்க யா .	உன்	 கைழப்பாடாமல்	இ க்க	இயலா .	

பட்டத்திரி	கண்ணன்	 கைழ	எவ்வா 	 கிறார்	என்றால்	அவன்
எல்ைலயற்றவன்,	அைனத் க் ம்	அப்பாற்பட்டவன்	என்கிறார்.



யத் 	த்ைரேலாக்ய	 பம்	தததபி	ச	தேதா	நிர்க்கேதாநந்த	ஸுத்த
ஞாநாத்மா	வர்த்தேஸ	த்வம்	தவ	க 	மஹிமா	ேஸாபி	தாவாந்	கிமந்யத்
ஸ்ேதாகஸ்ேத	பாக	ஏவாகில வநதயா	த் ஸ்யேத	த்ர்யம்ஸ்கல்பம்
யிஷ்ட்டம்	ஸாந்த்ர	ேமாதாத் க பரி	தேதா	பாதி	தஸ்ைம	நமஸ்ேத

எல்ைலயில்லாதவேன,	இந்த	 லகின்	 பேம	நீர்தாேன,	இன் ம்
இம் ல க் ம்	அப்பாற்பட் 	பரி த்த	ஞான	ஸ்வ பி ம்	நீரன்ேறா.	உம் ைடய
இந்த	மஹிைம	சாமானியமானதா?	உம 	இந்த	திவ்ய	 பத்தின்	ஒ 	சி ளிேய
இந்தப்ப்ரபஞ்சமாய்ப்	பரிணமித்தி க்கிற .	மற்றப்	பாகங்கள்	அைனத் ேம
பரமாநந்த	ஸ்வ பமாக	அைனத் க் ம்	அப்பால்	ஒளிவிட் ப்	பிரகாசிக்கிற .
உம்ைம	நமஸ்கரிக்கிேறன்.	
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அங்கண்	மா	ஞாலத்தரசர்	அபிமான
பங்கமாய்	வந் நின்	பள்ளிக்	கட் ற்கீேழ
சங்கமி ப்பார்	ேபால்	வந் 	தைலப்ெபய்ேதாம்!
கிங்கிணி	வாய்ச்ெசய்த	தாமைரப்	 ப்ேபாேல
ெசங்கண்	சிறிச்சிறிேத	எம்ேமல்	விழியாேவா!
திங்க ம்	ஆதித்திய ம்	எ ந்தாற்	ேபால்
அங்கணிரண் ங்	ெகாண்ெடங்கள்	ேமல்	ேநாக் திேயல்
எங்கள்	ேமல்சாபம்	இழிந்ேதேலா	ெரம்பாவாய்!

	

	

		

																																															



																																																																		

	

						

மணி,	தீபம்	கலந்த	ேகாலேமா	அல்ல 	தாமைரப் க்ேகாலேமா	ேபாடலாம்.	மணி,
தீபம்,	தாமைர	 ன் ம்	ேசர்ந்தி க் ம்	ேகால ம்	ேபாடலாம்.	கண்ணனிடம்
சத்சங்கத்திற்காக	இவ் லகத் 	அரசர்கள்	அைனவ ம்	வந் 	 	நின்
காத்தி ப்ப 	ேபால்	ேகாபிய ம்	அவன்	தைலமாட் ல்	கண்ணன்	தன்
ெசந்தாமைரக்	கண்கைளத்	திறந் 	தங்கைளப்	பார்க்கமாட்டானா	எனக்
காத்தி க்கின்றனர்.		கண்ணனின்	கண்கைள	இங்ேக	 ரிய,	சந்திர க்
ஒப்பி கிறாள்	ஆண்டாள்.		 ரிய,	சந்திரர்	ேகால ம்	ேபாடலாம்.		அத்தைகய
ெப ைம	வாய்ந்த	கண்களால்	கண்ணன்	நம்ைமப்	பார்த்தான்	எனில்	ஜன்ம
ஜன்மங்க க்ெகல்லாம்	ெதாடர்ந் 	வ ம்	சாபங்கள்	அைனத் ம்	தீயினில்	
ேபால்	மைறந் வி ம்.

இைறவனின்	நாமங்களான	நாராயணா,	ேகாவிந்தா	என்பவற்ைறத்	ெதாடர்ந்
ெசால்லிக்	ெகாண் ந்தாேல	அவன்	பார்ைவ	நம்	மீ 	பட் 	நமக் 	 க்தி	கிட் ம்.



அங்கண்	மா	ஞாலத்தரசர்	அபிமான
பங்கமாய்	வந் நின்	பள்ளிக்	கட் ற்கீேழ
சங்கமி ப்பார்	ேபால்	வந் 	தைலப்ெபய்ேதாம்!=	இங்ேக	ஆண்டாள்	கண்ணன்	ஒ
அரசனாக	இல்லாதி ந்தேபா ம்	பல	ெபரிய	சாம்ராஜ்யத்தின்	அரசர்கள்
அைனவ ம்	அவன்	உதவி	ேவண் ,	அவன்	ஆற்றைல	ேவண் 	அவனிடம்	வந்
இைறஞ்சியைத	நிைன ட் கிறாள்.	மஹாபாரதத்திேலேய	பார்க்கலாம்	இைத.
கண்ணன்	யா க் 	உதவி	ெசய்கிறாேனா	அவர்பக்கேம	ெவற்றித்	தி மகள்
இ ப்பாள்	என்ற	எண்ணம்	ேதான்றிய	 ரிேயாதனன்	கண்ணனின்	பைடவீரர்களின்
உதவி	 ம்	தனக்ேக	கிைடக்கேவண் ம்	என் 	வந் 	காத்தி க்கிறான்.

தலில்	கண்ணனின்	கால யில்	அவன்	கண்பார்ைவ	ப ம்	வண்ணம்
அமர்ந்தி ந்தான்	 ரிேயாதனன்.	ஆனால்	பின்னர்	ெச க் 	மீ றக்கண்ணன்
தைலமாட் ல்	வந் 	அமர்கிறான்.	 ங் ம்	கண்ணன்	நம்ைமத்	தான்	 தலில்
கவனிப்பான்	என் 	எண்ணி	அவனிடம்	உதவிையக்	ேகட் விடலாம்	என்ற	எண்ணம்
அவ க் .	அ த் 	வந்தான்	அர்ஜுனன்.	கண்ணன்	 ங் வைதக்	கண்டான்.
அவன்	சிவந்த	பாதங்கள்	சற்ேற	ெவளிேய	ெதரிந்தன.	ெசந்தாமைர	மலர்கள்
ேபான்ற	அந்தத்	தி ப்பாதங்கள்	தங்கள்	ஐவ க்காக ம்	கால்	ேநாக	
நடந்தைத	நிைனத்தான்.	அவன்	கண்களில்	நீர்	ெப கிற் .	கண்ணன்	ேமல்
பாச ம்,	அன் ம்	மீ றக்	கால யில்	அமர்ந் 	அவன்	கால்கைளப்பி த் விட
ஆரம்பித்தான்.

கண்ணனின்	 கத்தில்	 நைக	 லங்கக்	கண்விழித்தான்.	 ரிேயாதனன்
நிைனத்த 	ேபாலேவ	அ ேக	அமர்ந்தி ந்தஅவைனக்	கண்ணன்	 தலில்
பார்க்கவில்ைல.	 தலில்	பார்த்த 	அர்ஜுனைனத்	தான்.	எனி ம்	 ரிேயாதன ம்
அ ேக	அமர்ந்தி ப்பைத	உணர்ந்த	கண்ணன்	அவனிடம்	என்ன	ேவண் ம்
ரிேயாதனா	என் 	ேகட்க	 ரிேயாதன க் 	உள் ற	மகிழ்ச்சி.	ஆனால்	அைத

ெவளிக்காட் க்ெகாள்ளாமல்	தன்	ேவண் தைலக் கிறான்	 ரிேயாதனன்.
"இ 	 ரிேயாதனா,	கால யில்	அமர்ந்தி ப்ப 	யார்?	நான்	கவனிக்கவில்ைலேய?
அவைர ம்	என்னெவனக்	ேகட்கிேறேன!	ேம ம்	 தலில்	நான்	பார்ப்பவ க்
அன்ேறா	 தலில்	என்	உதவிையத்	தர ம்?	அ 	தாேன	நியாய ம்	 ட?"
என்றான்	கண்ணன்.	 ரிேயாதனன்,	"ம்ம்ம்ம்"	என் 	ேகாபத்ேதா 	உ மினான்.	

"கண்ணா,	ேபச் 	மாறாேத!	நீ	 தலில்	எவைரக்	காண்பாேயா	அவ க்ேக	உதவி
ெசய்வதாய்	வாக் க்	ெகா த்தி க்கிறாய்!"	 ரிேயாதனன்	ேகாபத்ேதா
உ மினான்.	"ஆம்,	 ரிேயாதனா,	ஆனால்	என்	கண்கள்	கண்ட 	 தலில்
அர்ஜுனைன	அன்ேறா?"	



"இ 	அப்பா,	இவன்	ெசால்வைத ம்	ேகட் வி கிேறன்,	உனக்ேக	நான்	 தலில்
உதவி	ெசய்ேவன்."	என் 	 றிய	கண்ணன்	கால யில்	அமர்ந்தி ப்ப 	அர்ஜுனன்
எனத்	ெதரிந் 	ெகாள்கிறான்.	அவ க் த்	ெதரியாததா?	 ரியாததா?	எனி ம்
அப்ேபா தான்	ெதரிந்தாற்ேபால்	காட் க்ெகாண்டான்.	"அர்ஜுனா,	நீயா?	ம்ஹும்
தாமதம்	ெசய் விட்டாேய!	 ரிேயாதனன்	 தலிேலேய	வந் விட்டானாேம?
என்னால்	என்	பைட	வீரர்கைள	ஒ வ க் ம்,	நான்	மட் ம்	எந்த	ஆ த ம்
இல்லாமல்	இன்ெனா வ க் ம்	உதவ	 ம்.	இந்த	இரண் 	உதவிகளில்	உனக்
எ 	ேவண் ம்??	"

அர்ஜுனன்,	"கண்ணா,	எனக் 	நீ	ஒ வேன	ேபா ம்,	உன்ைனயன்றி	எனக் 	ேவ
ைண	எதற் ?"	என் 	 ற,	கண்ண ம்	 நைக	மாறாமல்,	"அப்ப யா?	எனில்
ரிேயாதன க்ேக	என்	பைட	ெமாத்த ம்	பணி	ெசய் ம்!	நீ	கால யில்

அமர்ந்தி ந்ததால்	ெதரிய ம்	இல்ைல.	ேம ம்	 தலில்	வந்த ம்	 ரிேயாதனன்
அன்ேறா?"

"கண்ணா,	எனக் 	உன்	பைடேயா,	உன்	வீரர்கேளா,	உன்	ரதங்கேளா,	உன்
யாைனப்பைட,	 திைரப்பைடகேளா	ேதைவ	இல்ைல.	எனக் த்	ேதைவ	நீ
ஒ த்தன்	மட் ேம.	நீ	மட் ம்	எனக்க ேக	இ ந்தால்	ேபா ம்!"	அர்ஜுனன்
ேவண் ேகாள்.	

"அப்ப ேய	ஆகட் ம்	அர்ஜுனா,	ஆனால்	நான்	ஆ தேம	எ க்க	மாட்ேடன்,
ேவண் ெமன்றால்	(	என்ன	 ம் 	பா ங்க)	உனக் 	ரத	சாரதியாக	ஊழியம்
ெசய்கிேறன்.	(அர்ஜுனைனப்	ேபால்	ெகா த் 	வச்சவங்க	யா ?)	நான்
நிரா தபாணியாகத்	தான்	உனக் த்	 ைண	இ ப்ேபன்.	என்	பைடகள்	ெமாத்த ம்
ரிேயாதன க் 	ஊழியம்	ெசய் ம்."	கண்ணன்	 ற	அர்ஜுனன்	தைல	வணங்கி

ஏற் க்ெகாண்டான்.	கண்ணனின்	அ காைம	ஒன்ேற	தனக் 	ேவண் யைதத்
தனக் ப்	ெபற் த்	த ம்	என	 ைமயாக	நம்பினான்	அர்ஜூனன்.	ெவ ம்
ஆட்களின்	எண்ணிக்ைகயில்	நம்பிக்ைக	ைவத்தான்	 ரிேயாதனன்.	

ெவன்றவர்	யார் 	ெசால்லேவ	ேவண்டாம்	இல்ைலயா?

அ 	ேபால்தான்	இங்ேக ம்.	இவ் லகில்	உள்ள	அைனத் 	அரசர்க ம்
கண்ணனின்	ஆற்றைல ம்	வீரத்ைத ம்	ேவண் க்	ேகட் க்	கண்ணனின்
கட் ல ேக	காத்தி ந்தால்	ஏ,	கண்ணா,	என்னப்பா,	நாங்கள்	அைனவ ம்	உன்
க ைணப்பார்ைவக்காக	அன்ேறா	வந்தி க்ேகாம்.	உன்னிடம்	எைத ம்
எதிர்பார்த் 	நாங்கள்	வரவில்ைல	அப்பா.	எங்கைளக்	கண்	திறந் 	பார்த்
எங்கைள	ஆட்ெகாள்வாய்	எனக்	காத்தி க்ேகாம்.



கிங்கிணி	வாய்ச்ெசய்த	தாமைரப்	 ப்ேபாேல
ெசங்கண்	சிறிச்சிறிேத	எம்ேமல்	விழியாேவா=	கிண்கிணி	என்ப
ழந்ைதக க் க்	கட் ம்	ஒ 	சிறிய	மணி.	 ஞ் மணி	என் ம்	ெசால்வார்கள்.

அந்த	மணியின்	வாையப்	ேபால்	சின்னதாய்	ெசப் ப்	ேபால்	இ க்கிறதாம்
கண்ணனின்	தி வாய்.	அவன 	கண்கேளா	எனில்	ெசவ்வரிேயா ய
ெசந்தாமைரப்	 க்கைளப்	ேபால்	ெமல்ல	ெமல்ல	மலர்க்கின்றனவாம்.	அந்தக்
கண்களினால்	நீ	எங்கைளக்	காண	மாட்டாயா?	நீ	கண்	விழிக் ம்ேபா 	உன்
அ ட்பார்ைவ	எங்கள்	ேமல்	 தலில்	படேவண் ம்.	

திங்க ம்	ஆதித்திய ம்	எ ந்தாற்	ேபால்
அங்கணிரண் ங்	ெகாண்ெடங்கள்	ேமல்	ேநாக் திேயல்
எங்கள்	ேமல்சாபம்	இழிந்ேதேலா	ெரம்பாவாய்!=	 ரிய ம்,	சந்திர ம்	ேபான்ற
உன்னிரண் 	கண்களினால்	எங்கைள	நீ	க ைண டன்	பார்த்தாயானால்	ெஜன்ம
ெஜன்மமாய்	நாங்கள்	ெசய்த	பாவங்களின்	மிச்சங்கள்	அைனத் ம்	கைரந் 	ேபாய்
நாங்கள்	உய்ேவாேம.	உன்	க ைணயாேல	நாங்கள்	இ வைர	ேசர்த்தி ந்த	கர்ம
பலன்கள்	அைனத் ம்	விலகி	உன்ேனா 	நாங்கள்	ஐக்கியம்	ஆகி	வி ேவாம்.
என்கிறாள்	ஆண்டாள்.	

பட்டத்திரி	எப்ப 	ேவண் கிறார்	என் 	பார்ப்ேபாமா?
ேதவர்ஷீணாம்	பித் ணாமபி	ந	 நர் ணீ	கிங்கேரா	வா	ஸ	 மந்
ேயாெஸள	ஸர்வாத்மநா	த்வாம்	ஸரண பகத:	ஸர்வக் த்யாநி	ஹித்வா
தஸ்ேயாத்பந்நம்	விகர்மாப்யகில	மப தஸ்ேயவ	சித்தஸ்த்திதஸ்த்வம்
தந்ேம	பாேபாத்த	தாபாந்	பவந ரபேத	 த்த்தி	பக்திம்	ப்ரணீயா!

ஏ,	கி ஷ்ணா,	நாங்கள்	அைனவ ம்	உன 	பக்தர்கள்,	உன்ைனச்	சரணைடயேவ
வந்தி க்கிேறாம்.	மற்ற	எல்லாச்	ெசயல்கைள ம்	விட் 	விட் 	 ற்றி ம்	நீேய	கதி
எனச்	சரண்	அைடகிேறாம்.	இனி	நாங்கள்	ேதவர்கள்,	ரிஷி,	 னிவர்கள்,
பித் க்கள்	என	எவ க் ம்	கடன்பட்டவர்களாய்	ஆகமாட்ேடாம்.	நீரன்ேறா
அைனவரின்	மனதி ம்	இ ந் 	ெகாண் 	அவரவர்	கர்மாக்கைள	விட்டதால்
உண்டான	பாவங்கைள	எல்லாம்	நீக்கி	வி கிறீர்	அன்ேறா!	அவ்வள 	ெப ைம ம்
சக்தி ம்	வாய்ந்த	நீரன்ேறா	என் ைடய	 ர்	எண்ணங்களா ம்,	 ர்
நடத்ைதகளா ம்	உண்டான	பாவங்கைள ம்	தாபங்கைள ம்	ேபாக்கி	எனக் ப்
பக்திைய	ேம றச்	ெசய் ம்.	
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மாரிமைல	 ைழஞ்சில்	மன்னிக்	கிடந் றங் ம்
சீரிய	சிங்கம்	அறி ற் த்	தீவிழித்
ேவரிமயிர்	ெபாங்க	ெவப்பா ம்	ேபர்ந் தறி
ரி	நிமிர்ந் 	 ழங்கிப்	 றப்பட் ப்

ேபாத மாப்	ேபாேல	நீ	 ைவப் வண்ணா!	உன்
ேகாயில்	நின்றிங்ஙேன	ேபாந்த ளிக்	ேகாப் ைடய
சீரிய	சிங்கா	சனத்தி ந் 	யாம்வந்த
காரியமா	ராய்ந்த ேளேலா	ெரம்பாவாய்!

	

	

	

ைவப் 	வண்ணன்	எனக்	கண்ணைன	அைழத்தி ப்பதால்	பல்ேவ விதமான
க்கைளக்	ேகாலத்தில்	வைரயலாம்.

மைழக்காலம்	 ம்	 ைகக் ள்	உறங்கிக்	கிடக் ம்	சிங்கமான 	கண்
விழிக்ைகயில்	அதன்	பிடரி	மயிர்	சிலிர்க் மா 	கர்ஜைன	ெசய் 	 ைகைய	விட்
ெவளிக்கிளம் ம்.		அைதப்	ேபாலக்	கண்ணா!		நீ ம்	உன்	அரண்மைனைய	விட்
வீரநைட	நடந் 	ெவளிேய	வந் 	உனக்கான	சிம்மாதனத்தில்	அமர்ந்
எங்க ைடய	நியாயமான	ேகாரிக்ைககைள	நிைறேவற்றித்	த மா
ேகட் க்ெகாள்வதாய்ச்	ெசால்கிறாள்	ஆண்டாள்.

வந்த	காரியம்	ஆராய்ந் 	அ மா 	ஆண்டாள்	ஏன்	ேகட்கிறாள்?		இவ் லகத்



இன்பங்கைளேய	 ய்க் ம்	நம்	ேபான்றவர்	ஆண்டவன்	சந்நிதியில்	ேகட்ப ம்
ெபான்,	ெபா ள்,	நம்	ஆைசகள்	நிைறேவ மா 	ேவண் தல்,	 த்தாைடகள்,		
வீ 	என்ேற	ேகட்கிேறாம்.	அதனால்	தான்	ஆண்டாள்	ேகாரிக்ைககள்	நியாயமாய்
இ ந்தால்	மட் ேம	நிைறேவற்றித்	த மா 	ேகட்கிறாள்.		ஆண்டவன்	சந்நிதியில்
நமக்ெகன	எ ம்	ேவண்டாமல்	இவ் லக	 பி த்திற்காக	ேவண் வேத	சிறப் .	

																																																																																												

	

	

	



	

	

	

																																																																				

	

	

	



மாரிமைல	 ைழஞ்சில்	மன்னிக்	கிடந் றங் ம்
சீரிய	சிங்கம்	அறி ற் த்	தீவிழித் =	நல்ல	மாரிக்காலத்தில்	மைலயின்	 ைகயில்
ெவளிேய	வராமல்	தன்	 ம்பத்ேதா 	அைடபட் க்கிடக் ம்	சிங்கமான 	மைழ

ந் விட்ட 	என்ப 	ெதரிந்த ம்,	பிடரி	மயிைரச்	சிலிர்த் க்ெகாண் 	எ ந்
கர்ஜைன	ெசய் மாம்.	அவ்வள 	நாட்கள்	 ங்கிக்ெகாண் ந்ததில்	அதன்
கண்க ம்	சிவந் 	ெந ப் ப்ேபால்	இ க் மாம்.	

ேவரிமயிர்	ெபாங்க	ெவப்பா ம்	ேபர்ந் தறி
ரி	நிமிர்ந் 	 ழங்கிப்	 றப்பட் ப்

ேபாத மாப்	ேபாேல	நீ	=பிடரி	மயிைரச்	சிலிர்த் க்ெகாண் 	தன்	ேசாம்பைல
உதறிக்ெகாண் 	கர்ஜித் க்ெகாண்ேட	ேவட்ைடக் 	ஆயத்தமா ம்	சிங்கம்	ேபால்
இ க்கிறானாம்	கண்ணன்.	இங்ேக	கண்ணைனச்	சிங்கம்	என்ற 	அவன்
ஆற்றைலக்	 றித்ேத.	சிங்கத்ைதப்	ேபால்	ஆற்றல்	மி ந்தவன்	அவன்.	கம்பீரம்
நிைறந்தவன்.	மற்றப 	அவன்	ெமன்ைமயான	தன்ைம	வாய்ந்தவன்.	அைத	அ த்த
அ யிேல	ெசால்கிறாள்	ஆண்டாள்.	

ைவப் வண்ணா!	உன்
ேகாயில்	நின்றிங்ஙேன	ேபாந்த ளிக்	ேகாப் ைடய=	 வண்ணன்	ேபான்றவேன,
ைவப்	ேபான்றவேன,	இப்ப ப்	ப த் க்ெகாண் க்காமல்	நீ	எ ந் 	இங்ேக	உன்

சைபக் 	வந் 	

சீரிய	சிங்கா	சனத்தி ந் 	யாம்வந்த
காரியமா	ராய்ந்த ேளேலா	ெரம்பாவாய்!=சிங்காதனத்தில்	அமர்ந் 	ெகாள்வாய்.
நாங்கள்	எதற் 	வந்தி க்கிேறாம்	என்பைத	ஆராய்ந் 	அறிந் 	எங்க க்
அ வாய்,	எ ந்தி ந் 	வா	கண்ணா,	இங்ேக	அரி யில்	ெகாண் க் ம்
பரமாத்மாவின்	நைடயழைகக்	காண	ேவண் 	ஆண்டாள்	 றி	இ ப்பாள்	ேபா ம்,
அ 	மட் மில்லாமல்	தாங்கள்	கஷ்டப்பட் 	எதற் 	வந்தி க்கிேறாம்	என்பைத ம்
அவ க் ச்	ெசால்ல	ஆைசப்ப கிறார்கள்.	தாங்கள்	ேவண் வ 	அவன்	க ணா
கடா ம்	ஒன்ேற.	அ 	எங்க க் க்	கிட்டேவண் ம்	என்பேத	ஆண்டாளின்
மைற கப்பிரார்த்தைன.	

பட்டத்திரியின்	பிரார்த்தைனேயா	ேவ விதமாய்	உள்ள .	இைறவைனப்	பரி ர்ண



ஸ்வ பி	என் ம்	அவர்	தாம்	எைத ம்	அறிந்தி க்கவில்ைல	என் ம்,
பரமாத்மாைவத்	தியானிப்பைதேய	தாம்	வி ம் வதா ம்	 கிறார்.

ேயா	யாவாந்	யாத் ேஸா	வா	த்வமிதி	கிமபி	ைநவாவகச்சாமி	 மந்
ஏவஞ்	சாநந்ய	பாவஸ்த்வத 	பஜநேமவாத்ரிேய	ைசத்யைவரிந்
த்வல்லிங்காநாம்	த்வதங்க்ரி	ப்ரியஜந	ஸதஸாம்	தர்ஸநஸ்பர்ஸநாதி:
யாந்ேம	த்வத்	 ஜா	நதி	 தி	 ண	கர்மா 	கீர்த்யாதேராபி

பரி ர்ண	ஸ்வ பிேய,	பரம்ெபா ேள,	தாங்கள்	யாேரா,	எப்ப ப்பட்டவேரா,	எதற்
ஒப்பானவேரா	அைவ	எைத ம்	நான்	அறிந்ேதன்	இல்ைல.	அப்ப 	அறியாதவனான
நான்	வி ம் வ 	ேவெறான்ைற ம்	மனதில்	ெகாள்ளாமல்	தங்கள்	தியானம்	ஒன்ேற
ெசய்ய	வி ம் கிேறன்.	உம் ைடய	அர்ச்சா ர்த்தித்	தி ேமநிகளி ம்	உம
சரணங்கைளப்	பக்தி	ெசய் ம்	மக்களின்	ந வி ம்,	உம 	தரிசனம்,	ஸ்பரிசனம்,
வழிபா ,	வணங் தல்,	ஸ்ேதாத்ரம்	ெசால் தல்,	உம 	கல்யாண	 ணங்கைள ம்
லீைலகைள ம்	பற்றி	விவரித் க்	கீர்த்தனம்	ெசய்தல்,	உம 	திவ்ய	சரித்திரத்ைதப்
பற்றிப்	ேப தல்	ஆகியவற்றிேல	எனக் 	ஈ பா 	உண்டா ம்ப 	ெசய் ம்.	
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அன்றிவ்	 லகம்	அளந்தாய்	அ ேபாற்றி	!
ெசன்றங் 	ெதன்னிலங்ைக	ெசற்றாய்	திறல்ேபாற்றி	!
ெபான்றச்	சகட ைதத்தாய்	 கழ்	ேபாற்றி	!
கன் 	 ணிலாெவறிந்தாய்	கழல்	ேபாற்றி	!
ன் 	 ைடயாெவ த்தாய்	 ணம்	ேபாற்றி	!

ெவன் 	பைகெக க் ம்	நின்ைகயில்	ேவல்	ேபாற்றி	!
என்ெறன் ம்	ேசவகேம	ேயத்திப்	பைறெகாள்வான்
இன் யாம்	வந்ேதாம்	இரங்ேகேலா	ெரம்பாவாய்!

	

	
																																																																																																																																									



																																																																																																																																																									

			

சகடா ரைனக்	 றிக் ம்	வரிகள்	வந்தி ப்பதால்	சக்கரக்	ேகாலம்	ேபாடலாம்.
	 ன்ைறக்	 ைடயாய்	எ த்த	ெப மா க்காக	மைலையக்	ேகாலத்தில்
வைரயலாம்.		 ராமாவதாரத்ைத ம்	இங்ேக	ெதன்னிலங்ைகச்	ெசற்றதாய்க்
றிப்பிட் ப்பதால்	சஞ்சீவி	மைலக்	ேகால ம்	ேபாடலாம்.		இந்தப்	பாடலில்	வாமன,

திரிவிக்கிரம,	 ராம,	கண்ணன்	ஆகிய	அவதாரங்கைளக்	 றிப்பிட் ப்பேதா
பைக	ெக க் ம்	கண்ணன்	ைகயில்	ேவல்	ைவத்தி ப்பதாக ம்	 றி ள்ளாள்



ஆண்டாள்.		ெபா வாக	ேவல்	 கப்	ெப மா க் 	உகந்த 	எனி ம்	இங்ேக
கண்ண ம்	ைகயில்	ேவல்	ைவத்தி ப்பதா ம்	அதன்	 லேம	பைகைய
ஒழிப்பதா ம்	 றி	இ ப்பதால்	ேவ ம்,	தீப ம்	கலந்த	ேகால ம்	ேபாடலாம்.

இந்தப்	பாடல்	 வ ேம	கண்ணன்	 கைழச்	ெசால்லி	அவைனப்	ேபாற்றித்
திக் ம்	பாடலாய்	உள்ள .		ஆகேவ	இந்தப்	பாடைலப்	பா ப்	ெப மாைன

எப்ேபா ம்	வாழ்த்தலாம்.		கண்ணனின்	வீரத்ைதப்	 கழ்ந் 	பா 	அவன்
ேசைவகளில்	ஆழ்ந் 	அவைன	ஏத்தி	வணங் வதற் 	வந் ள்ள	தங்கைளப்
பார்த் க்	க ைண	காட் மா 	ேகட்கிறாள்	ஆண்டாள்

பகவான்	ேசைவ	ெசய்கிறானா	என் 	ேகட்டால்,	ஆம்.	தன்ைன		நா ,	தன்ைனேய
சரணம்	என	நம்பி	வந்த	பக்தர்க க் ப்	ெப மான்	ேசைவ	ெசய்கிறான்.
	பிரஹலாத க் 	நரசிம்மமாக	வந் 	ேசைவ	ெசய்தார்.

அன்றிவ்	 லகம்	அளந்தாய்	அ ேபாற்றி	!=	இந்தப்	பாடல்	 வ ம்	கண்ணனின்
கல்யாண	 ணங்கள்	பற்றி ம்,	அவன்	வீரத்ைதப்	பற்றி ம்	 கழ்ந் 	 றி
இ க்கிற .	வள ம்	 ழந்ைதக க் 	இந்தப்	பாடைலப்	பாராயணம்	பண்ணச்
ெசய்யலாம்	என்ப 	ெபரிேயார்	 ற் .	வாமனனாய்	வந் 	இவ் லகம்	 ைத ம்
மண்ைண	மட் மல்லா ,	விண்ைண ம்,	பாதாளத்ைத ம்	அளந் 	மஹாபலிக்
ேமா த்ைதக்	ெகா த் 	அவைன	நித்ய	சிரஞ்சீவியாக்கிய	அவதாரத்ைதத்
தி ப்பாைவயில்	 ன்றாம்	 ைறயாகக்	 றி	உள்ளாள்	ஆண்டாள்.	

தலில்	 ன்றாம்	பாடலில்	"ஓங்கி	உலகளந்த	உத்தமன்"	என் 	இந்த	அவதாரத்ைத
உத்தமமான	ஒ 	அவதாரமாய்ச்	ெசான்னவள்,	பின்னர்	பதிேனழாம்	பா ரத்தில்
"அம்பரேம,	தண்ணீேர,	அறம்	ெசய் ம்"	பாடலில்	"அம்பர	 ட த்	ேதாங்கி
லகளந்த

உம்பர்ேகா	மாேன!	உறங்கா	ெத ந்திராய்!"	என் 	மீண் ம்	பாராட் ச்	ெசால்கிறாள்.
மற்ற	அவதாரங்கள்	எல்லாம்	அ ரர்கைள	சம்ஹாரேம	ெசய்ய	இந்த	அவதாரத்தில்
கண்ணன்	மஹாபலிக் ச்	ெசய் 	ைவத்த	ேமா 	சாம்ராஜ்யப்	பதவி ம்,	நித்ய
சிரஞ்சீவிப்	பட்ட ேம	ஆண்டாைளக்	கவர்ந்தி க்கிற 	ேபா ம்.

அ த்



ெசன்றங் 	ெதன்னிலங்ைக	ெசற்றாய்	திறல்ேபாற்றி	!=	சீைதைய	அபகரித் ச்
ெசன்ற	ெதன்னிலங்ைகக்	ேகாமான்	ஆன	ராவணைனக்	ெகான்றான்	அன்ேறா??
ராவணைன ம்	உடேன	எல்லாம்	ெகான் விடவில்ைல.	அவன்	தி ந்தச்	சந்தர்ப்பம்
ெகா த் ப்	பார்த் விட் ப்பின்னர்	அவன்	எல்ைல	மீறேவ	அவன்	இ க் ம்	இடம்
ெசன் 	அவேனா 	 ைறப்ப ம்	 த்த	தர்மப்	ப ம்	சண்ைடயிட் 	அவைனத்
ேதாற்க த் க்	ெகான்றான்.	உன் ைடய	இந்த	வீரத் க் ப்	ேபாற்றி!

ெபான்றச்	சகட ைதத்தாய்	 கழ்	ேபாற்றி	!=	சக்கரமாய்	வந் 	கண்ணைன
அழிக்க	வந்தான்	சகடா ரன்.	அந்தச்	சகடா ரைனத்	தன்	கால்களால்	உைதத்ேத
ெகான்றாேய,	அந்த	உன்	தி வ க க் ப்	ேபாற்றி.

கன் 	 ணிலாெவறிந்தாய்	கழல்	ேபாற்றி	!=	எல்லா	விதத்தி ம்	 யன் 	பார்த்த
கம்சன்,	வத்சா ரைன ம்	கபித்தா ரைன ம்	ேகா லத் க் 	அ ப்ப,	அவர்கள்
கன் க் ட் யாக	ஒ த்த ம்,	விளாமரமாக	இன்ெனா த்த ம்	நின்
கண்ணைனக்	ெகால்ல	 யல	அந்தக்	கன்ைறேய	ேகாலாய்க்	ெகாண்
விளாமரத்ைத	அ த் 	ெவட் ச்	சாய்த் 	அழித்தான்	கண்ணன்.	அவ க் த்
தான்	சி 	வய 	 தேல	எத்தைன	எத்தைன	ெதாந்திர கள்,	இடர்கள்,
தடங்கல்கள்,	எதிரிகள்??	பிறக் ம்ேபாேத	சிைறயில்	பிறந்தான்,	பிறந்த	உடேன
தாையப்	பிரிந்தான்,	பிறந்த	சற் 	ேநரத் க்ெகல்லாம்	தந்ைதையப்	பிறந்தான்.
ேவெறா 	இடத்தில்	வளர்ந்தான்.	அங்ேகயா ம்	நிம்மதியாக	வளர்ந்தானா
என்றால்	இல்ைல!	எனி ம்	அவன்	 கத்தின்	 வல்	மாறவில்ைல.	எ க் ம்
சலித் க்ெகாள்ளவில்ைல,	அ த் க்ெகாள்ளவில்ைல.	எல்லாவற்ைற ம்,
எல்லாைர ம்	ெவன்றான்.	 ழன் ,	 ழன் 	கன்ைறத்	 க்கி	அ த் க்
ெகான்றான்	இ 	அ ரர்கைள ம்	கண்ணன்.	அத்தைகய	வலிைம	ெபா ந்திய



கண்ணா	உன்	தி வ க க் ப்	ேபாற்றி.

ன் 	 ைடயாெவ த்தாய்	 ணம்	ேபாற்றி	!=	ஆஹா,	இங்ேக	தான்	மாமன்
இவ்வா 	ெதாந்திர 	ெகா த்தாெனனில்	இந்த	இந்திர க் 	என்ன	வந்ததாம்??
எல்லாம்	கிடக்கத்	தனக்ேக	அைனவ ம்	வழிபா கள்	ெசய்யேவண் ம்	என
எதிர்பார்த்த	இந்திரன்	கண்ணன்	ேகாவர்த்தனத் க் ச்	ெசய்த	 ைஜயால்
ேகாபம்	அைடந்தான்.	விடாத	ெப மைழ!	ேபரி கைள ம்	அண்ட
பகிரண்டெமல்லாம்	ந ங் ம்ப 	இ க்கச்	ெசய்தான்.	வஜ்ரா தத்ைத	வீசி	ெபரிய
மின்னல்கைள	விண்ணின்	ஒ 	ேகா யிலி ந் 	ம 	ேகா க் ப்பாயச்	ெசய்தான்.
மைழ	அடர்த்தியாகப்	ெபய்த .	கண்ணேனா	அசரவில்ைலேய!தான்	வழிபட்ட
ேகாவர்த்தனகிரிையேய	ேபாய்	வணங்கி	அைதேய	 க்கிக்	 ைடயாகப்	பி க்க,
ேகாபர்கள்	அைனவ க் ம்	அதன யிேல	அைடக்கலம்	கிைடத்த .	கண்ணனின்
அ ளாகிய	 ைட	அன்ேறா	அ ?	ேம ம்	இவ்வள 	கஷ்டம்	ெகா த்த	ேபாதி ம்
கண்ணன்	இந்திரைன	அழிக்கேவ	இல்ைல.	அவன்	தவைற	அவேன	உணரச்
ெசய்தான்.	அத்தைகய	ெப ந்தன்ைமயான	 ணத் க் 	ேபாற்றி.

ெவன் 	பைகெக க் ம்	நின்ைகயில்	ேவல்	ேபாற்றி	!=	எல்லாைர ம்	ெவன்
பைகவர்கைள	அ ேயா 	ஒழிக் ம்	கண்ணன்	ைகயின்	ேவைல	இங்ேக	ஆண்டாள்
ேபாற் கிறாள்.	கண்ண க் 	ஏ 	ேவல்?	என்றால்	இ ந்தேத??	நந்தேகாபேன
ர்ேவல்	ெகா ந்ெதாழிலன்	ஆயிற்ேற?	தந்ைதயின்	ஆ தம்	பிள்ைள	ைகயில்

ஏற்றிக்	 கிறாள்	ஆண்டாள்.	அத்தைகய	பா காப் க்ெகா க் ம்	ேவேல	நீ
வாழ்க,	உனக் ப்	ேபாற்றி!

என்ெறன் ம்	ேசவகேம	ேயத்திப்	பைறெகாள்வான்
இன் யாம்	வந்ேதாம்	இரங்ேகேலா	ெரம்பாவாய்!=	இவ்வள 	 கழ்	வாய்ந்த	வீரம்
ெசறிந்த	கண்ண க் ப்	ேபாற்றி	பா 	அவ ைடய	ேசவகேம	எங்கள்	ெதாழில்	என
அவைனத்	 தித் ப்	பாடேவண் ேய	அவனிடம்	வீ 	ேப 	அைடயேவ,(	இங்ேக
பைற	என்ப 	ேமா த்ைதக்	 றிக் ம்	ெசால்)	இன் 	நாங்கள்	வந்தி க்கிேறாம்,
கண்ணா,	எங்களிடம்	அன் 	ெகாண் 	எம்ைமத்	த த் 	ஆட்ெகாள்வாய்.

இவ்வள 	நாட்கள்	ேதாழிகைள	எ ப்பி ம்,	பின்னர்	நந்தேகாபைன ம்,
யேசாைதைய ம்	எ ப்பி ம்,	பின்னர்	நப்பின்ைனப்	பிராட் ைய	எ ப்பி ம்,	அதன்
பின்னர்	கண்ணைனேய	எ ப்பி ம்	வந்த	ஆண்டாள்	இந்தப்	பாடலில்	கண்ணன்
எ ந் 	வந் 	தங்க க் த்	தி க	தரிசனம்	ெகா த்தைத	மைற கமாய்க்
காட் கிறாள்.	அேதா 	அவனிடம்	ேநரிைடயாகேவ	ேபசி	அவ ைடய	அ ைள



ேவண் கிறாள்.

கண்ணனின்	வீரப்	 கைழப்பா 	மகி மா 	ஆண்டாள்	 வ 	ேபாலேவ
பட்டத்திரி ம்	என்ன	 கிறார்	எனில்:

மனம்	 ைழந் 	ெமய்	சிலிர்த் க்	கண்களில்	கண்ணீ ம்	இல்லாமல்	எவ்வா 	நம்
மனம்	 னிதமைட ம்	எனக்	ேகட்கிறார்.

சித்தார்த்ரீபாவ	 ச்ைசர்	வ ஷிச	 லகம்	ஹர்ஷபாஷ்பஞ்ச	ஹித்வா
சித்தம்	ஸுத்த்ேயத்கதம்	வா	கி 	பஹூதபஸா	வித்யயா	வீதபக்ேத:
த்வத்காத	ஸ்வாத	ஸித்தாஞ்ஜந	ஸதத	மரீம் ஜ்யமேநாேயமாத்மா
ச ுர்வத்தத்வஸூ ்மம்	பஜதி	ந	 	ததாப்ப்யஸ்தயா	தர்கேகாட்யா

காதலாகிக்	கசிந் 	கண்ணீர்	மல்கி	ஓ வார்	தம்ைம	ெமய்ப்ெபா ள்
ஆக் வைதேய	இங்ேக	 றிப்பி கிறார்	பட்டத்திரி ம்.	இைறவனிடம்	மனம்	ஒன்றி
மனம்	 ைழந் 	கண்களில்	கண்ணீர்	ெப கி	உடல்	சிலிர்த் 	இைற	அ ைளப்
ரிந் 	ெகாண்டதன்	காரணமான	மகிழ்ச்சிக்	கண்ணீ ம்	இல்ைல	எனில்	இந்த
மனம்	எவ்வா 	 த்தமைட ம்?	எவ்வா 	 னிதமைட ம்??	பக்தி	இல்லாதவர்கள்
மனம்	எங்கனம்	 னிதமா ம்??	அவர்கள்	என்னதான்	தவம்	ெசய்தா ம்,
வித்ைதகள்	கற் க்ெகாண்டா ம்	அதனால்	என்ன	ஆ ம்??	கண்க க் க்
ேகாளா 	ஏற்பட்டால்	கண்களில்	சித்தாஞ்சனம்	என் ம்	ைம	தீட் வார்கள்.
கண்களின்	ஒளி	இவ் லகப்ப ப்ெபா ட்கைளத்	ெதளிவாய்க்	காண	ஆரம்பிக் ம்.
அேத	ேபால்	உங்கள்	திவ்ய	கதாசார	அ பவம்	என் ம்	அஞ்சனம்	ெகாண்
எங்கள்	சித்தம்	ெதளிவைடந்தால்	ஒழிய	 ண்ைமயான	ெமய்ப்ெபா ைள	எங்கனம்
நாங்கள்	உணரேவா	அறியேவா	 ம்??	அைத	விட் 	விட் ப்	பல்ேவ 	பயிற்சிகள்
ெசய்தா ேமா,	பல டன்	பலவிதமான	வாதப்	பிரதிவாதங்கைள	 ன்	ைவத்தாேலா
ேவ 	எந்தவிதமான	ெசயல்கைளச்	ெசய்தா ேமா	உணர	 யா .	எங்கள்
பரமாத்மாேவ,	உன் ைடய	க ணா	கடா ம்	என் ம்	அஞ்சனத்தால்	எங்கள்
சித்தம்	தீட்டப்பட்டாேல	ஞானமாகிய	ஒளி	பட் 	எங்களால்	பரம்ெபா ளாகிய	உன்
ெமய்ப்ெபா ைள	உணர ம்.	
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ஒ த்தி	மகனாய்	பிறந் 	ஓரிரவில்
ஒ த்தி	மகனாய்	ஒளித் 	வளரத்
தரிக்கிலானாகித்	தான்தீங் 	நிைனத்த
க த்ைதப்	பிைழப்பித் க்	கஞ்சன்	வயிற்றில்
ெந ப்ெபன்ன	நின்ற	ெந மாேல!	உன்ைன
அ த்தித் 	வந்ேதாம்	பைறத தியாகில்
தி த்தக்க	ெசல்வ ம்	ேசவக ம்	யாம்பா
வ த்த ம்	தீர்ந் 	மகிழ்ந்ேதேலா	ெரம்பாவாய்!	

	

	

																																																																																																																																			



		

ெந ப்பன்ன	நின்ற	ெந மாைலக்	 றிக் ம்	விதமாக	ஒளி	வீசிப்	பிரகாசிக் ம்
தீபக்ேகாலங்கைளப்	ேபாடலாம்.		இங்ேக	கி ஷ்ணாவதாரத்தின்	 க்கிய	நிகழ்
ட் க்	காட்டப்ப கிற .		ேதவகியின்	வயிற்றில்	பிறந் 	உடேனேய	ேகா லத் க்

எ த் ச்	ெசல்லப்பட் 	யேசாைதயின்	மகனாய்	வளர்ந்த	கண்ணனின்	பிறப்ைபச்
சகிக்க	 யா	கம்சனின்	தீைமகைள	அடக்கி	ஒ க் வதற்காகக்	கண்ணன்
ெந ப்ெபன் ம்ப 	ெந மாலாக	நின்றானாம்.		சாதாரணமாக	சிவைனேய
ெந ப் ப்	பிழம் ,	ேஜாதியாய்	நின்றவன்	என்ேபாம்	அல்லவா?		இங்ேக
கண்ணைன ம்	 ட் 	இ ப்பதில்	இ ந் 	அரி ம்,	சிவ ம்	ஒண் 	என் ம்
தத் வம்	மைற கமாய்ச்	 ட் க்	காட்டப்ப கிற .		அேதா 	பக்தர்களின்
பக்திையக்	கண் 	அவர்க க் 	ேசவகம்	ெசய்ய ம்	ஆண்டவன்	கீேழ	இறங்கி
வந் வி கிறானாம்.		பக்தியின்	ெப ைம	அவ்வள 	உயர்ந்த .

யாகிய	"தி "ைவேய	தன்னில்	ஒ 	அங்கமாய்க்	ெகாண்டவ க் ,	தன்	மார்பில்
இடம்	அளித்தவ க் ச்	ெசல்வத் க் ப்	பஞ்சம்	ஏ ?		அத்தைகய	உயர்ந்த
ெசல்வத்ைதக்	ெகாண்டவனின்	ெசல்வச்	சிறப்ைப ம்,	பக்தர்க க் 	அ ம்
ெப மானின்	ேசவகக்	 ணத்ைத ம்	 கழ்ந் 	பா னால்	நம்	வ த்தம்	தீர்ந்
மகிழ்ச்சி டன்	இ ப்ேபாம்.



இங்ேக	ெசல்வம்	எனக்	 றிப்பிடப்ப வ 	ெசாத் ,	 கத்ைதக்	 றிப்பனவல்ல.
	அளவற்ற	எ க்க	எ க்கக்	 ைறயாத	ஞானச்	ெசல்வத்ைதேய	 றிப்பி கிறாள்
ஆண்டாள்.		இைறவ க் 	மாறாத	அன் 	ெச த்தினாேல	ேபா ம்	என்ப 	இதன்
உட்க த் .	

இங்ேக	கண்ணன்	ேதவகி	வயிற்றில்	பிறந் 	யேசாைதயிடம்	வளர்ந்தைத
ஆண்டாள்	 ட் கிறாள்.

ஒ த்தி	மகனாய்	பிறந் 	ஓரிரவில்
ஒ த்தி	மகனாய்	ஒளித் 	வளரத்=	ேதவகியின்	எட்டாவ 	 ழந்ைததான்
கம்ச க் 	யமன்	என்ப 	 ன்ேப	தீர்மானித்த	ஒன் .	என்றா ம்	கம்சேனா
ேதவகிக் 	 தலில்	வரிைசயாய்ப்	பிறந்த	ஆ 	 ழந்ைதகைள ம்	ெகான்
வி கிறான்.	அதன்	பின்னேர	பலராமனின்	பிறப் ம்	மாற்றப்பட் 	ேராகிணியிடம்
ேபாகிற .	கண்ணேனா	பத் மாதங்க ம்	ேதவகி	 மந் 	ெபற்ற	பிள்ைள.	இந்தப்
பிள்ைள	தான்	பிறந் 	தங்கைள	ர ிக்கப்	ேபாகிறான்.	தங்கள்	 லவிளக்
இந்தப்	பிள்ைளதான்	என்ப 	ேதவகிக் ம்	ெதரி ம்.	

ஆகேவ	அவள்	பிள்ைளையக்	காக்கத்	 த்ததில்	ஆச்சரியம்	எ ம்	இல்ைல.
பிறந்தேதா	சிைறச்சாைல.	அ ம்	 ைணக் 	எவ ம்	இல்லாத	ந 	இர 	ேநரம்.
ெகாட் ம்	மைழ.	ய ைனேயா	பிரவாஹம்	எ த் 	ஓ கிற .	இந்நிைலயில்	ேதவகி
ழந்ைதையப்	ெபற்ெற க்க	அந்தக்	 ழந்ைதைய	உடேனேய	ஒளித் 	வளர்க்கத்

திட்டமிட்ட	ெபற்ேறார்	ெபற்ற	தாயிடமி ந் 	சற் ம்	க ைணையக்
காட் க்ெகாள்ளாமல்	 றக்கத்	தீர்மானித் ,	அந்தக்	 ழந்ைதையக்	 ைடயில்
ைவத் த்	தைலயில்	 மந் 	ெசன்ற	வ ேதவர்	ேகா லத்தில்	நந்தனிடம்
ஒப்பைடக்கிறார்.



இங்ேக	தான்	அந்த	மற்ெறா த்தி	வ கிறாள்.	மற்ெறா த்தி	ேவ 	யா ம்	இல்ைல.
இவ் லகிேலேய	மிக ம்	 ண்ணியம்	ெசய் 	அந்தப்	பரமாத்மாைவேய
ழந்ைதயாகப்	பா ட் ச்	சீராட் த்	தாலாட் ,	க ந் ,	அலங்கரித் ,	ஓ ,

விைளயா 	அதன்	ஒவ்ெவா 	அைசைவ ம்,	ஒவ்ெவா 	சி ங்கைல ம்,
ஒவ்ெவா 	விைளயாட்ைட ம்	அ பவித் 	அ பவித் 	வளர்த்த	யேசாைத
ஆவாள்.

உண்ைமயாகேவ	அவைள	நிைனத்தால்	பிரம ம்,	இந்திர ம்	மட் மல்ல	எந்தத்
தாயா க் ேம	மனதில்	ெபாறாைம	உண்டா ம்.	அத்தைகய	பாக்கியம்	ெசய்த
ண்ணியவதியான	யேசாைதயிடம்	ேபாய்ச்	ேசர்கிறான்	கண்ணன்.	

ேதவகியின்	வயிற்றில்	பிறந் 	யேசாைதயிடம்	வளர்ந் ,

தரிக்கிலானாகித்	தான்தீங் 	நிைனத்த
க த்ைதப்	பிைழப்பித் க்	கஞ்சன்	வயிற்றில்
ெந ப்ெபன்ன	நின்ற	ெந மாேல=	கம்ச க்ேகா	எவ்வாேறா	ெதரிந் 	வி கிற .
ழந்ைத	பிைழத் 	எங்ேகேயா	வளர்கிற 	என் .	ேயாகமாையேய	ெபண்
ழந்ைதயாய்	ேதவகியிடம்	கிடந் 	கம்ச க் 	உண்ைமைய	உணர்த்திவிட்

மைறகிறாள்.	அேதா 	யேசாைதக் 	ஒ 	ஆண்	 ழந்ைத	பிறந்தி க்கிறான்	என்ற
விபர ம்	ெதரியவ கிற .	கம்ச க் 	உட ம்	,	உள்ள ம்	ஒ 	இடத்தில்
தரிக்கவில்ைல.	எப்ப யா ம்	ஏதா ம்	தீங்ைகச்	ெசய் 	அந்தக்	 ழந்ைதைய
அழிக்கேவண் ம்.	அப்ேபா தான்	தான்	உயி டன்	இ க்கலாம்	என்
நிைனத்தான்.	இப்ப 	நிைனந் 	நிைனந் 	அவன்	உடல்	மட் மில்லாமல்	உள்ள ம்
பற்றி	எரிந்ததாம்.	

அேதா 	ேயாகமாயா	பிறந்தி ப்ப 	சாதாரணக்	 ழந்ைத	அல்ல,	சா ாத்	அந்தப்
பரம்ெபா ேள	என் ம்	 கிறாளா?	இந்த	எண்ணம்	அவன்	மனதில்	ெந ப்ைபப்



ேபால்	பற்றி	எரிகிற .	ெந மாேல	வந் 	நம்ைம	அழிக்க	வந் விட்டாேன	என்
அவன்	உ வேம	ெந ப்பாய்த்	ெதரிகிற 	கம்ச க் .	

உன்ைன
அ த்தித் 	வந்ேதாம்	பைறத தியாகில்
தி த்தக்க	ெசல்வ ம்	ேசவக ம்	யாம்பா =	உன்ைனப்	ெபறேவண் 	உன்ேனா
நாங்கள்	இைணயேவண் ,	நீ	எங்க க் 	ேமா த்ைத	அளிக்க	ேவண் 	உன்ைன
நா 	வந்தி க்கிேறாம்	எங்கள்	கண்ணா,	பிராட் யான	தி 	தங் ம்ப யான
ெசல்வமாக	எங்க க் 	நீ	இ க்கிறாய்,	உனக் ம்	அவ க் ம்	நாங்கள்	ேசவகம்
ெசய் 	எங்கள்	அன்ைப ம்,	பக்திைய ம்	காட்

வ த்த ம்	தீர்ந் 	மகிழ்ந்ேதேலா	ெரம்பாவாய்!=	இ வைர	நாங்கள்	எ த்த
பிறவிகளின்	கர்மவிைனகள்	தீர்ந் 	அதன்	 லம்	ஏற்பட்ட	வ த்த ம்	தீர்ந்
நிைலயான	ெசல்வமாகிய	ேமா த்ைதப்	ெபற் 	மகிழ்ந் 	இ ப்ேபாம்.	

கண்ணேன	மிகப்	ெபரிய	ெசல்வம்	என் 	ஆண்டாள்	 றி	அவைனப்	 கழ்ந்
பா வ 	அதனி ம்	ெப ஞ்ெசல்வம்	என் 	 கிறாள்.	இைத	பட்டத்திரி	எப்ப ச்
ெசால்கிறார்	என் 	பார்ப்ேபாமா?

நம்	சரீரத்தில்	இ க் ம்	அளப்பரிய	ேமாகத்ைத	நீக்கினாேலேய	இைறவனின்
தி வ களில்	மனம்	ஒன் ம்	என் 	 கிறார்.

ஹீ	ஹீ	ேம	ேதஹேமாஹம்	த்யஜ	பவந ராதீஸ	யத்ப்ேரம	ேஹேதா:
ேகேஹ	வித்ேத	கலத்ராதிஷூச	விவஸிதாஸ்	த்வத்பதம்	விஸ்மரந்தி:
ேஸாயம்	வஹ்ேந:	ஸுேநா	வா	ப்ரமிஹ	பரத:	ஸாம்ப்ரதஞ்	சா ிகர்ண:
த்வக்ஜிஹ்வாத்யா	விகர்ஷந்த்யவஸமத	இத:	ேகாபி	ந	த்வத்பதாப்ேஜ

பரம்ெபா ேள,	எனக் 	சரீரத்தின்	மீ 	ஏற்ப ம்	அதீதமான	ேமாகத்ைத	நீக்கி
அ ம்.	இந்த	அதீதமான	ேமாஹத்தால்	மனிதர்கள்	தம்	வயமிழந்
ெபண்ணாைசயா ம்,	மைனவியர்	ேம ள்ள	ஆைசயா ம்	வீட் ம்
மற்றப்ெபா ட்கள்	மீ ம்	அதிக	ஆைசைய	ைவத் க்ெகாண் 	உம் ைடய
தி வ கைள	நிைனப்பைதேய	மறந் 	வி கின்றனர்.	ஆனால்	இந்த	உடேலா
இறந்த	பின்னர்	ெந ப் க்ேகா	அல்ல 	நாய்,	நரிக க்ேகா	உணவாகிற .
உயி டன்	இ க் ம்ேபா 	இந்த	உடைல,	மற்ற	இந்திரியங்களான,	கண்,	கா ,
க் ,	நாக் ,	ைக,	கால்கள்	ேபான்றைவ	அங் மிங் ம்	இ க்கின்றன.	ஆனால்

அைவ	அைனத் ம்	ேசர்ந் 	என்ைன	உம்மிடம்	இ த் வரவில்ைலேய,	அந்ேதா



பரிதாபம்!	உம்மிடம்	என்ைன	இ த் வரச்	ெசய் ம்.	
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மாேல!	மணிவண்ணா!	மார்கழி	நீரா வான்
ேமைலயார்	ெசய்வனகள்	ேவண் வன	ேகட் ேயல்
ஞாலத்ைதெயல்லாம்	ந ங்க	 ரல்வன
பாலன்ன	வண்ணத் ன்	பாஞ்ச	சன்னியேம
ேபால்வன	சங்கங்கள்	ேபாய்ப்	பா ைடயனேவ
சாலப்	ெப ம்பைறேய	பல்லாண்	 ைசப்பாேர
ேகால	விளக்ேக	ெகா ேய	விதானேம
ஆலினிைலயாய்!	அ ேளேலா	ெரம்பாவாய்!
	

	

	



	

		

இங்ேக	கண்ணனின்	சங் க் 	 க்கியத் வம்	ெகா த்தி ப்பதால்	சங் க்
ேகாலம்,	சங் ச்	சக்கரக்	ேகாலம்	ேபாடலாம்.	அேதா 	விரதம்	 க்ைகயில்
ெப மாைனத்	 திக்க	ேவண் 	நாம்	ைவத்தி க்க	ேவண் ய	 க்கியப்
ெபா ட்களான	விளக் ,	ெகா ,	விதானம்	ேபான்றவற்ைற ம்	கண்ணைனேய
ெகா க்கச்	ெசால்கிறாள்	ஆண்டாள்.	ஏெனனில்	இவ் லகத்தின்	அைனத் ப்
ெபா ட்க ம்	இைறவன்	நமக் த்	தந்த	மாெப ம்	ெகாைட.		இதில்	நம் ைடய
என	எ ம்	இல்ைல.		எல்லாம்	அவன்	ெகா த்தைவ.		ஆகேவ	இந்தப்
ெபா ட்கைளச்	ேசகரம்	ெசய் ம்ேபா 	 ட	நம் ைடய 	என் ம்	எண்ணம்
வராமல்	ெப மான்	ெகா த்தைவ	என் ம்	எண்ணத் டேனேய	ேசகரம்	ெசய்
அவ க் 	அர்ப்பிக்க	ேவண் ம்.



ஆயிற் .	விரதம்	 ம்	நாள்	ெந ங்கி	விட்ட .	பாஞ்சஜன்யம்	என் ம்
சங்கினால்	எதிரிகைள	எல்லாம்	ந ங்க	ைவத்தான்	கண்ணன்.		அந்தச்	சங்ைக
எ த் 	அவன்	ஊதினாேல	எதிரிப்பைடகள்	ந ந ங் ம்.		அத்தைகய	ெபரிய
வலம் ரிச்	சங் கைள ம்,	ெகா ,	விதானங்கள்,	ேதாரணங்கள்	ஆகிய
அைனத்ைத ம்		அவனிடமி ந்ேத	ெபற் 	ெப மா க் ப்	பைடத் 	அ மா
ேவண் கிறாள்.		அேதா 	இல்லாமல்	இவர்க க் த்	 ைணயாகப்	ெபரிேயா ம்
வந் 	கண்ணன்	ேமல்	பல்லாண் 	இைசக்கக்	ேகட்கிறாள்.	

இந்தப்	பாடலில்	கண்ணனிடம்	ேநான் க் த்	ேதைவயான	ெபா ட்கைள	ஆண்டாள்
ேகட் ப்	ெப வதாய்	ஐதீகம்.	உண்ைமயில்	அவள்	ேநான் க்கான	ெபா ட்கைள
யாசிப்ப 	என்ப 	 க்திக்கான	வழிகைளக்	காட் த்	த ம்ப 	ேகட்பேத	ஆ ம்.
ஒவ்ெவான்றாய்ப்	பார்ப்ேபாமா?

மாேல!	மணிவண்ணா!	மார்கழி	நீரா வான்
ேமைலயார்	ெசய்வனகள்	ேவண் வன	ேகட் ேயல்=	ஆயிற் ,	கண்ணைன
எ ப்பியாயிற் .	நீ	வந் 	உன்	சிங்காதனத்தில்	அமர்ந் 	ெகாண் 	எங்கள்
ேவண் ேகாைளக்	ேகட் 	அ ள்	என் ம்	ேவண் க்ெகாண்டாயிற் .	கண்ண ம்
வந் விட்டான்.	அவன்,	"ெபண்கேள,	என்னேவண் ம்	உங்க க் ?"	என் ம்
ேகட் விட்டான்	ேபா ம்.	அவைனத்	தங்க க் 	மிக	ெந க்கமானவன்	என்
காட் க்ெகாள்ளேவண் ம்	என்ற	எண்ணம்	அந்தப்	ெபண்களிைடேய	ேதான்றிற் .
இ 	எல்லா க் ேம	இ க் ம்	இல்ைலயா??	பல	நண்பர்கள்	 	இ க் ம்
இடத்தில்	ஓர்	உயர்பதவிேயா,	அல்ல 	ேமன்ைமயானவேரா	நண்பர்	எதிர்ப்பட்டால்
அவர்	நமக் 	மிக ம்	ெதரிந்தவர்	எனக்	காட் க்ெகாள்ள,	அ ம்
அைனவ க் ம்	 ன்னால்	அவ க் ம்,	நமக் ம்	உள்ள	ெந க்கத்ைத
எ த் க்காட்ட	வி ம்பமாட்ேடாமா??	அப்ப ேய	இங்ேக	எல்லாப்	ெபண்க க் ம்
கண்ணன்	தங்க க்ெகல்லாம்	ெந ங்கியவன்	என் 	காட் க்ெகாள்ளத்
ேதான்றிற் .	ஆகேவ	மாேல,	மணிவண்ணா,	என்ெறல்லாம்	ெகாஞ்சிக்
ப்பி கின்றனர்.	அ ம்	தங்கேளா 	ஆ ,	ஓ ப்	பா க்	களித்தவன்	என்ற

பாவைன	ேதான் ம்ப 	 ப்பிட் க்	ேகட்கேவ,	கண்ண ம்	என்ன	ேவண் ம்	என்
மீண் ம்	ேகட்கிறான்.	நாங்கள்	ேவண் வைதக்	ேகள்	கண்ணா!	
இைவ	எல்லாம்	எங்க க் 	 ன்னி ந்த	எங்கள்	 ன்ேனார்கள்	ெசய்தைவேய,
அவர்கைளப்	பார்த்ேத	நாங்க ம்	அவ்வண்ணேம	ேகட்கிேறாம்.	

ஞாலத்ைதெயல்லாம்	ந ங்க	 ரல்வன



பாலன்ன	வண்ணத் ன்	பாஞ்ச	சன்னியேம=	அப்பா,	கண்ணா,	உன்
பாஞ்சசன்னியம்	என்ற	சங்ைக	எ த் 	நீ	 ழக்கினாயானால்	இந்த	அகில
உலக ேம	ந ங் ேம?	அப்ப ப்பட்ட	பாஞ்சசன்னியம்	எங்க க் ம்	ேவண் ம்.
நாங்கள்	உலைக	எல்லாம்	ந ங்க	ைவக்கப்ேபாவதில்ைல.	நீ	அைடந்த	ெவற்றிைய,
எங்கைள	ஆட்ெகாண்ட	சந்ேதாஷத்ைத	அைத	 ழக்கித்	ெதரிவிப்ேபாம்.	எங்கள்
கண்ணா,	அதனால்	எங்க க் ப்	பாஞ்சசன்னியம்	ேவண் ம்.	

ேபால்வன	சங்கங்கள்	ேபாய்ப்	பா ைடயனேவ
சாலப்	ெப ம்பைறேய	பல்லாண்	 ைசப்பாேர=	அேதா 	மட் மா?	ேம ம்	உன்
கைழப்	பா ம்ேபா 	 டேவ	 ழக்கம்	ேபா ம்	பைற,	ேபரிைககள்,	வாத்தியங்கள்,
எக்காளங்கள்,	ெகாம் 	ேபான்றைவ ம்	ேதைவ.	இதன்	 லம்	உன்	நாம	ஜபத்ைத
நாங்கள்	ெசய்ேவாம்.	அ 	மட் மா?	உனக் ப்	பல்லாண் ைசக் ம்	சத்சங்கத்ைதச்
ேசர்ந்த	ெபரிேயார்கைள ம்	எங்க க் 	 வாக	ஆக்கிக்ெகா ப்பாய்.	அவர்கள்
லம்	சத் 	கிைடத் 	உன்ன ேக	நாங்கள்	ெந ங்கிவர	இய ம்.	

ேகால	விளக்ேக	ெகா ேய	விதானேம
ஆலினிைலயாய்!	அ ேளேலா	ெரம்பாவாய்!=	இ 	மட் மா??	இந்த	மார்கழி
அதிகாைலயில்	எ ந் 	நாங்கள்	நதிக்ேகா,	தி க் ளத் க்ேகா	ேபாய்	நீரா விட்
உன்	நாமாவளிையப்	பா க்ெகாண் 	வ கிேறாேம?	எங்க க் 	ெவளிச்சம்	காட்ட
ஒ 	அழகான	விளக்ைகக்	ெகா ப்பாய்.	இங்ேக	விளக்காய்	ஆண்டாள்	ேகட்ப
அறியாைம	என் ம்	இ ட்ைட	விலக்கி	ஞானதீபமாகிய	விளக்ைகத்	த ம்ப க்
ேகட்கிறாள்.	ேம ம்	எங்க டன்	 ட	வ ம்,	வந் 	ெகாண் க் ம்	மற்றத்
ேதாழிய ம்	அறி ம்	வைகயில்	நாங்கள்	வ வைத ம்	ேநான் 	 ற்பைத ம்
அைனவ ம்	அறி ம்	வைகயில்	ஒ 	ெகா ையக்	ெகா ப்பாய்,	எங்கைள	எல்லாம்

க்	காத் 	அ ம்	விதானத்ைத ம்	ெகா ப்பாய்	என் ம்	ேகட்கிறாள்.	இந்தக்
ெகா ையக்	ேகட்ப ,	மஹாவிஷ் வின்	க டக்	ெகா யில்	இ க் ம்	க டனின்
பாதார	விந்தங்கைளப்	பற் வதன்	 லம்	பகவாைன ம்	பற்றலாம்	என்பதற்காக.
அவைனப்	பற்ற	அவன யார்கள்	அவ க் 	ெந ங்கியவர்	 லம்	 யல்வேத
நல்லதல்லவா?	விதான ம்	ேகட்ப 	தங்கைளக்	காக்கப்	பரம்ெபா ள்	விதானம்
ேபால்	வந் 	ஆட்ெகாள்ள	ேவண் ம்	என்பதற் .	ஒ 	விதானம்	(canopy)என் ம்
ைரயான 	எவ்விதம்	நம்ைம	எல்லாவற்றிலி ந் ம்	 க்	காக்கிறேதா

அவ்வாேற	கண்ணனின்	அ ள்	என் ம்	விதானம்	தங்கள்	பாவங்கைள	அகற்றித்
தங்கைள	அறியாைமயிலி ந் 	அகற்றி	ேம ம்	பாவம்	ெசய்யாமல்	காத்
அ ளேவண் ம்.	ேம ம்	தங்களால்	தங்கள்	 யற்சியாேலேய	எல்லா ம்
நடக்கிற 	என்ற	எண்ணம்	கிஞ்சித் ம்	இல்லாமல்	அைனத் ம்	அவன்
கி ைபயாேலேய,	அவன்	பா காத்தலிேலேய	நடந்த ,	நடக் ம்	என்பைத ம்



ட் வதற்காக.	இத்தைன ம்	ெசால்லிவிட் க்	கைடசியில்	ஆலினிைலயாய்	என்
ெசால்கிறாள்.

மஹா	பிரளய	காலத்தில்	அைனத் 	உயிர்க ம்	ஒ ங்கிய	நிைலயில்	ஈேர
பதினா 	ேலாகங்கைள ம்	தன் ள்	அடக்கிக்ெகாண் 	ஒ 	சின்னஞ்சிறிய
ஆலிைலயில்	கால்	கட்ைடவிரைலச்	சப்பிக்ெகாண் 	சின்னஞ்சி 	 ழந்ைதயாக
ஏ ம்	ெதரியாதவனாய்	நீ	காட்சி	ெகா த்தா ம்,	நீ	அன்ேறா	அைனத்ைத ம்
உள்ளடக்கியவன்?	அைனத்ைத ம்	உண் 	பண் பவன்?	அைனத்ைத ம்	காத் ,
ர ிப்பவன்??	நீ	இல்ைல	எனில்	உன்	அ ள்	இல்ைல	எனில்	எங்களால்
ஏ இய ம்??	ஆைகயால்	உன்	அ ேள	எங்க க் 	ேவண் ம்	கண்ணா,	எல்லாச்
ெசல்வத்தி ம்	ெபரிய	ெசல்வம்	அ ேவ	என்கிறாள்.

இப்ப க்	கண்ணனிடேம	மனைத	ைவத் 	அவனிடம்	அ ள்	ஒன்ைறேய	யாசிக் ம்
ஆண்டாைளப்	ேபால்	பட்டத்திரி ம்,	அவனிடம்	மனைத	ைவப்ப 	ஒன்ேற	 கம்
என்கிறார்.

த்வய்ேயவ	ந்யஸ்தசித்த:	ஸுகமயி	விசரந்	ஸர்வ	ேசஷ்டாஸ்	த்வதர்த்தம்
த்வத்பக்ைத:	ேஸவ்யமாநாநபி	சரிதசராநாஸ்ரயந்	 ண்ய	ேதஸாந்
தஸ்ெயள	விப்ேர	ம் காதிஷ்வபி	ச	ஸமமதிர்	 ச்யமாநாவமாந
ஸ்பர்த்தாஸூயாதி	ேதாஷ:	ஸததமகில	 ேதஷு	ஸம் ஜேய	த்வாம்

ஈசா,	பரம்ெபா ேள,	உம்ைமத்	தவிர	ேவ 	எதி ம்,	எவரிட ம்	மனைத
ைவக்காதவனாய்	நான்	இ க்கேவண் ம்.	அவ்விதமான	வாழ்க்ைகேய	 கமான
வாழ்க்ைகயா ம்.	எல்லாக்	கர்மாக்கைள ம்	ெசய்தா ம்	அவற்ைற	உமக்ேக	நான்
அர்ப்பணமாக்கேவண் ம்.	உம 	பக்தர்கள்	ேசவித்த	அைனத் 	திவ்ய
க்ேஷத்திரங்கைள ம்	அவர்கள்	ெசய்த	அைனத் 	 ண்ணிய
திவ்யெசயல்கைள ம்	நா ம்	ெசய் மா 	அ ளேவண் ம்.	நீசமான
மனிதர்களாய்	இ ந்தா ம்	சரி,	உயர்ந்த	எண்ண ைடயவர்களாய்	இ ந்தா ம்



சரி,	அல்ல 	மி கங்களானா ம்,	பறைவகளானா ம்	அைனவரிட ம்	நான்
சம த்தி	ெகாண்டவனாய்	இ த்தல்	ேவண் ம்.	மானம்,	அவமானம்,	ெபாறாைம,
ேவஷம்,	அஸூைய	ேபான்ற	 ர்க் ணங்கள்	நீங்கி	அைனத் 	உயிர்களி ம்

உம்ைமத்	தவிர	ேவெறா வைர ம்	காண	 யாதவனாய்	உம்ைமேய	கண்
வழிப பவனாய்	இ த்தல்	ேவண் ம்.	
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டாைர	ெவல் ஞ்	சீர்க்	ேகாவிந்தா!	உன்றன்ைனப்
பா ப்பைறெகாண் 	யாம்	ெப 	சம்மானம்
நா 	 க ம்	பரிசினால்	நன்றாகச்
டகேம	ேதாள்வைளேய	ேதாேட	ெசவிப் ேவ

பாடகேம	என்றைனயப்	பல்கல ம்	யாமணிேவாம்
ஆைட ப்ேபாம்	அதன்	பின்ேன	பால்ேசா
டெநய்	ெபய் 	 ழங்ைக	வழிவாரக்
யி ந் 	 ளிர்ந்ேதேலா	ெரம்பாவாய்!

	

	

	

																																																																																																																																																																		



	

	

	

					

இன் 	விரதம்	 ந் 	ெநய்,	பால்	ேசர்த் ப்	ெபாங்கல்	பைடத் 	அைனவ ம்
பகிர்ந் 	உண் ம்	நாள்.	ஆைகயால்	ெபாங்கல்பாைனக்	ேகாலம்	ேபாடலாம்.
	ெபாங்கல்	இன் ம்	பண்ணவில்ைல.		பண்ணினால்	படம்	எ த் ப்	ேபா கிேறன்.	:)
	இன்ைறய	தினம்	ம ைரப்	பக்கெமல்லாம்	 டாரவல்லித்	தி நாள்	என்
விழாவாக	நடக் ம்.	அைனவ ேம	இன் 	சர்க்கைரப்	ெபாங்கல்	ெசய்
நிேவதனம்	ெசய் 	அைனவ க் ம்	ெகா த் 	உண்பார்கள்.

டாைர	ெவல் ம்	என்ப 	இங்ேக	நாம்	நம் டன்	ேசர்க்கக்	 டாதவரான
தீேயாைரக்	 றிக் ம்.		அேதா 	நம்மிடம்	இ க்கக்	 டாதனவான	தீய
எண்ணங்கைள ம்	 றிக் ம்.	இவற்ைற	ெவல்ல	ேவண் மானால்	கண்ணன்
அ ள்	ேவண் ம்.		அவன்	அைனத்ைத ம்	கடந்தவன்.		அைனத்ைத ம்
ெவன்றவன்.		ஆகேவ	அந்த	ேகாவிந்தைனப்	பா ப்	 கழ்ந் 	ஏத்திேனாமானால்
நமக் 	அைனத் ச்	ெசல்வங்க ம்	கிைடக் ம்.		ைகயில்	அணி ம்	 டகம்,
ேதாளில்	அணி ம்	பாஹுவைளயம்	எனப்ப ம்	அணிகலன்,	காதில்	அணி ம்
ேதா ,	ெசவிப் ,	கா க் 	அணி ம்	பாடகம்	எனப்ப ம்	அணிகள்	அைனத் ம்



கிைடக் ம்.		இங்ேக	ைககளினால்	தாளம்	ேபாட் க்	ெகாண் ,	ேதா க் 	ேமல்
ைககைள	உயர்த்திப்	ெப மாைனக்	 ம்பிட் ,	நாவினால்	அவன்	நாமாைவத்
தித் ,	கா களினால்	அவன்	நாமாைவக்	ேகட் ,	கால்களினால்	அவன்

இ க் மிடம்	ெசன் 	அவைனேய	சரணம்	என	அைடந் 	 க்தி	ெப வைதக்
றிக் ம்.	

அேதா 	பால்	ேசாற்றில்	 ட	ெநய்	ெபய் 	 ழங்ைக	வழிவாரக்	 	இ ந்
ளிர்ந்ேதேலார்	என்ப 	அைனவ மாகச்	ேசர்ந் 	இைறவனின்	பிரசாதத்ைதப்

பகிர்ந் 	உண்பைத ம்	 றிக் ம்.		அேத	சமயம்	பாற்கடலில்	பள்ளி
ெகாண் க் ம்	பரந்தாமன்	தி வ ைய	நிைனத் 	அவைனேய	சரணம்	என
அைடந்ேதாமானால்	நமக் 	அமிர்தேம	கிட் ம்.		அந்த	அமிர்தத்ைத ம்	நாம்
நம் டன்	 ட	வ ம்	அைனவ க் ம்	பகிர்ந் 	ெகா த் விட்ேட	ப க	ேவண் ம்.
என்ன	தான்	இவ் லகத் 	 கங்களான	உண ,	உைட,	ெபா ட்ெசல்வம்	எல்லாம்
அைடந்தா ம்	கைடசியில்	கண்ணன்	தி வ கைளச்	சரணைடவேத	நித்திய	 கம்
என்கிறாள்	ஆண்டாள்.	

	

மன க் 	மிக ம்	மகிழ்ைவத்	த ம்	பாடல்	இ .	இந்தப்	பாடைலப்	பா யேபா
ேநான் 	 கிற .	அ வைரயி ம்,	ெநய் ண்ணாமல்,	பா ண்ணாமல்,
நாட்கா ம்	நீரா ,	ைமயிட் 	எ தாமல்,	மலரிட் 	 யாமல்	இ ந்த	ெபண்கள்
இப்ேபா 	ெநய் ம்,	பா ம்	ேசர்த் 	 டேவ	இனிப்பான	ெவல்ல ம்	ேசர்த்
அக்கார	அ சில்	ெசய் 	கண்ண க் 	மட் மல்லாமல்	அவர்க ம்	உண் ,
நமக் ம்	ெகா க்கிறார்கள்.	கண்ணனின்	பிரசாதம்	அல்லேவா??	ஆகேவ
அைனவ மாய்க்	 	இ ந் 	 ளிரேவண் ம்	என்கிறாள்	ஆண்டாள்.	எ
ெகா த்தா ம்,	என்ன	கிைடத்தா ம்	மன 	தி ப்தி	அைடயா .	ேபா ம்	என்ற
வார்த்ைத	வாயில்	இ ந் 	வரா .	ஆனால்	ேபா ம் 	நாேம	ெசால் ம்ப
ைவப்ப 	ஒ வ க் 	அன்னம்	பைடக் ம்ேபா தான்.	வயி 	ெகாள் ம்
அள க் த்	தாேன	உண்ண ம்??	அதிகம்	உண்ண	 யாேத?	ஆகேவ
உண்பவர்கள்	ெவ 	விைரவில்	ேபா ம்	தி ப்தி	என் 	ெசால்லிவி வார்கள்.
அவர்கள்	வயிைறப்ேபால்	அப்ேபா 	மன ம்	 ளிர்ந் 	இ க் மல்லவா??	அதான்

	இ ந் 	 ளிர்ந் 	அ பவிப்ப .



இந்தப்	ெபாங்கைல ம்	பாவம்	ஆண்டா க் 	அவள்	காலத்திேல	பண்ணி
கண்ண க் க்	ெகா க்க	அவ க் ம்	ெகா த் 	ைவக்கைல.	கண்ண க் ம்
கிைடக்கவில்ைல.	அ ம்	அழகர்	மைல	நம்பிக் .	தி மாலி ஞ்ேசாைலயின்
பரமசாமிக் .	அ க்காக	எத்தைன	 ற்றாண் கள்	காத்தி ந்தார்கள்	இ வ ம்.
ஆண்டாள்	தரப்ேபாகிறாள்	என் 	வ ஷா	வ ஷம்	அழகர்மைலக்கள்ளர்
எதிர்பார்க்க,	ஆண்டாேளா	ஒவ்ெவா 	வ ஷ ம்	பாடைலத்	தவிர	ேவேற ம்
ெகா க்காமல்	இ க்க,	ஏமாந் 	ேபாய்க்ெகாண் ந்தார்	தி மாலி ஞ்ேசாைல
நம்பி.	கைடசியில்	இங்ேக ம்	ஆண்டா க் 	உதவிக் 	வந்தவர்	ஸ்ரீராமா ஜர்
தான்.	 ன்ெனா 	பாடலில்	ெசந்தாமைரக்ைகயால்	சீரார்	வைள	ஒலிப்ப	அவர்
கண்ட	ஆண்டாைளத்	தம்	சேகாதரியாக	ஏற் க்ெகாண்ட	ஸ்ரீராமா ஜர்	அவளின்
நாச்சியார்	தி ெமாழியின்	இந்தப்	பாடைலப்	ப த் ப்	பார்த் 	மனம்	உ கினார்.	

"ஆண்டாள்	நாச்சியார்	தி ெமாழியில்	(9:6)	
நா 	ந ம்	ெபாழில்	மாவி ஞ்ேசாைல	நம்பிக் 	நான்	

	தடாவில்	ெவண்ெணய்	வாய்ேநர்ந் 	பராவி	ைவத்ேதன்;	
	தடா	நிைறந்த	அக்கார	அ சில்	ெசான்ேனன்	

எ தி ைடயான்	இன் 	இைவ	ெகாள் ங்ெகாேலா	?	

அழகான	மணம்	வீ ம்	மலர்கள்	நிைறந்த	ெபாழில்கள்	நிரம்பிய	மாலி ஞ்ேசாைல
நம்பியான	எம்ெப மா க் 	நான்	 	தடாவில்	ெவண்ெண ம்,	 	தடா
நிைறய	அக்கார	அ சி ம்	ைவப்பதாய்ச்	ெசான்னாளாம்.	 	தடா	என்ப 	
அண்டாக்கள்.	இப்ேபா ம்	(	இப்ேபா மா 	ெதரியைலேய?)	ம ைரயில்	ெபரிய
கல்யாணம்	ேபான்ற	விேசஷங்க க் 	அண்டாவில்	தான்	சாதம்	வ ப்பார்கள்.
ெபரிய	ெபரிய	அண்டாக்களில்	சாதம்	வ த் க்	காடாத் ணி	அல்ல 	ெவள்ைள
கதர்	ேவட் ையக்	கஞ்சி	வ ய	வாயில்	கட் 	வ ய	ைவப்பார்கள்.	அந்தப்	பழக்கம்
ஆண்டாள்	காலத்தி ம்	இ ந்தி க்கிற 	என்ப 	ெதரியவ கிற .	அம்மாதிரி

	அண்டாக்கள்	நிைறய	ெவண்ெண ம்,	 	அண்டாக்கள்	நிைறய	அக்கார
அ சி ம்	பைடப்பதாய்	ேவண் க்ெகாண்டாளாம்.	பல	ஆண் கள்	நிைறேவறாமல்
இ ந்த	இந்தப்பிரார்த்தைனையப்	பற்றிப்	ப த்த	ஸ்ரீராமா ஜர்	தாம்
தி மாலி ஞ்ேசாைல	ெசன்ற	ேபா 	அங்ேக	உள்ள	நம்பிக் 	ஆண்டாளின்	ெபயரில்

	தடா	ெவண்ெண ம்,	 	தடா	அக்கார	அ சி ம்	சைமக்கச்	ெசால்லிப்
பைடத் 	வழிபட்டார்.

பின்னர்	அவர்	ெசன்ற 	ஸ்ரீவில்லி த் க் .	அங்ேக	ஆண்டாளின்
தனிக்ேகாயி க் ப்	ேபானேபா ,	"வா ைமயா,	என்	அண்ணாேர!"	என்ற
இனிைமயான	 ரல்	ேகட்க,	ஸ்ரீராமா ஜ ம்,	 ட	வந்த	சீடர்க ம்	 ரல்



எங்கி ந் 	வ கிறெதனப்	பார்க்க.	 லஸ்தானத்தில்	இ ந்த	ஆண்டாள்
விக்ரஹம்	அவர்கள்	கண்ெணதிேர	நடந் 	வந் 	நின் ,	மீண் ம்,	"	வா ைமயா
என்	அண்ணாேர",	என	அைழக்க,	பின்னர்	 ரிந்ததாம்	ஸ்ரீராமா ஜ க் த்	தாம்
ஆண்டாளின்	பிரார்த்தைனைய	ஏற் க்ெகாண் 	அவ க்காக	நிைறேவற்றிக்
ெகா த்ததால்	ஆண்டா க்ேக	அண்ணனாகிவிட்ட	கைத!	அ 	 தல்
தி மாலி ஞ்ேசாைல	மட் மில்லாமல்	ெதன்மாவட்டங்கள்	அைனத்தி ம்,
க்கியமாய்ப்	பாண் யநாட் ப்	ெப மாள்	ேகாயில்கள்	அைனத்தி ம்	இந்தக்
டாைரவல்லித்	தி நாள்	விமரிைசயாகக்	ெகாண்டாடப்	ப ம்.	அன் 	எல்லாக்

ேகாயில்களி ம்	ெநய்	ெசாட் ம்	சர்க்கைரப்	ெபாங்கல்	தான்	நிேவதனம்.
இன்னிக் 	எங்க	வீட் ம்!	:D	ஆண்டாள்	பிறந்த	வீட் க் 	இைதத்	ெதாடர்ந்
வ வதாக ம்	ஐதீகம்.	இப்ேபா 	பாடலின்	ெபா ைளப்	பார்ப்ேபாமா?

டாைர	ெவல் ஞ்	சீர்க்	ேகாவிந்தா!	உன்றன்ைனப்
பா ப்பைறெகாண் 	யாம்	ெப 	சம்மானம்=	கண்ணேனா	நம்	ேவண் ேகா க்
இணங்கி	வந் விட்டான்.	அவன்	சாதாரணமானவன்	அல்ல.	 டாைர	அதாவ
மனதினால்	அவைனக்	 டாதவர்கைள ம்	அவன்	ெவன் 	ஆட்ெகாள் வான்.
அவர்க ம்	ஒ விதத்தில்	கண்ணைனத்	தாேன	நிைனக்கின்றனர்.	அவன்
அ யார்களான	நாம்	பக்தியினால்	நிைனக்கிேறாம்	எனில்	அவர்கள்	கண்ணனிடம்
ெகாண்ட	ெவ ப்பால்,	அவைன	எவ்வா 	ெவல்வ 	என	நிைனக்கின்றனர்.
ஆனா ம்	அவர்கைள ம்	ெவன் 	ஆட்ெகாள்கிறான்	கண்ணன்.	அ ம்
இவேனா	ப க்கைள ம்	ர ிக் ம்	ேகாவிந்தன்.	வாயில்லா	ஜீவன்கைள
ர ிப்பவன்	வாய்	ேப ம்	நம்மிடம்	உள்ள	 டத்தனத்ைதக்	கண் 	நம்ைம
ெவ ப்பானா?	மாட்டான்!	ப க்கள்	அவனிடம்	ேபாய்	எங்கைள	ர ிப்பாய்	என்றா
ேகட்டன?	இல்ைலேய?	ஆகேவ	இவ க் த்	ெதாழிேல	இ 	தான்	ர கன்	இவன்.

அத்தைகய	ேகாவிந்தைனப்	பா 	நாம்	அைடவ 	ெவ ம்	 க்தி	தானா??	இந்த
நாேட	அல்லேவா	நம்ைமப்	 க ம்?	உண்ைமதாேன?	எப்ேபாேவா	ஆண்டாள்	எ தி
ைவச்ச	இந்தப்	பாடல்களின்	 லம்	ஆண்டாளின்	 கழ்	பரவித்தாேன	இ க்கிற ??
நா 	 க ம்	பரி 	ேவ 	என்ன	ேவண் ம்?	எ ம்	ேவண்டாம்.	ஆனா ம்
ஆண்டாள்	ஒ 	ெபரிய	லிஸ்ேட	ைவத்தி க்கிறாேள?

டகேம	ேதாள்வைளேய	ேதாேட	ெசவிப் ேவ
பாடகேம	என்றைனயப்	பல்கல ம்	யாமணிேவாம்= டகம்	என் ம்	ைகவைள,
ேதாள்களில்	 ட் க்ெகாள் ம்	ேதாள்வைள,	காதில்	அணி ம்	ேதா ,	ேமல்
ெசவியில்	ேபாட் க்ெகாள் ம்	ெசவிப் 	ேபான்றைவ ம்	கால்களில்	அணி ம்
பாடகம்	என் ம்	அணி ம்	அணிந் 	ெகாள்வார்களாம்.	கண்ணன்	வரைல,
வரைல 	காத்தி ந்த 	ேபாய்க்	கண்ண ம்	வந் விட்டான்.	ேநான் ம்



ந் விட்ட .	நிேவதனமாய்ச்	சர்க்கைரப்	ெபாங்க ம்	ெபாங்கியாகிவிட்ட .
ளித் 	ஆைட	அணிய	நல்ல	பட்டாைட	ேவண் ேம?	ஆகேவ	கண்ணனிடம்

ஒவ்ெவான்றாய்க்	ேகட்கிறாள்	ஆண்டாள்.	

ெவளிப்பைடயாக	இைவ	அணிகலன்கள்	என் 	ேதான்றினா ம்	உள்ெபா ளாக
ைகவைளயல்	ைகக் ப்	ேபா ம்	காப்பாக ம்,	ேதாள்வைளகள்	என்ப
ைவணவர்கள்	தங்கள்	ைககளில்	 த்திக்ெகாள் ம்	சங் ,	சக்ர
த்திைரகளாக ம்,	காதில்	ேதாடாக	அணிவ 	எட்ெட த் 	மந்திரமான	ஓம்

நேமா	நாராயணாய	என்பதா ம்	ெசவிப் ம்	இரண் 	மந்திரங்களா ம்	பாடகம்
என்ப 	 கழ்ந் 	 ம்	ஸ்ேலாகங்களாக ம்	 வர்.	ஆகேவ	இத்தைன ம்
கண்ணன்	தங்க க் க்	ெகா க்கேவண் ம்	என	ஆண்டாள்	எதிர்பார்த்ததில்
வியப்பில்ைலேய?

ஆைட ப்ேபாம்	அதன்	பின்ேன	பால்ேசா
டெநய்	ெபய் 	 ழங்ைக	வழிவாரக்
யி ந் 	 ளிர்ந்ேதேலா	ெரம்பாவாய்!=	அணிகலன்கள்	மட் ம்	ேபா மா??

ஆைட	ேவண்டாமா?	ஆயிற் ,	 ளித்தாயிற் ,	கண்ணைனப்	 கழ்ந்
பா க்ெகாண்ேட	இ க்கிேறாம்.	ஆைடகள்	அணிந் 	அணிகலன்கள்
அணியேவண் ய தான்	பாக்கி.	கண்ண க் ச்	சாற்றிய	 ணிகேள
இவர்க க் ப்	பிரசாதமாய்க்	கிைடத்தா ம்	சரி.	இங்ேக	ெவளிப்பைடயாய்	ஆைட
என்ப 	உள்ெபா ளில்	கண்ணன்	ஞானத்ைத	ஆைடயாக	அவர்கள்
அறியாைமக் க்	ெகா க்கேவண் ம்	என்ேற	ேகட்கிறாள்.	இத்தைனக் ம்
பின்னேர	பால்ேசாற்ைற	 ட	ெநய்ெபய் ,	 ட	ெநய்	ெபய் 	என்றால்,	அந்தப்	பால்
ேசா 	 ம்	 மா 	ெநய்ையக்	ெகாட் ,	பின்ேன?	 	தடா	ெவண்ெணய்
என்றால்	 ம்மாவா?	அைத	எப்ப ச்	சாப்பிடேவண் ம்	என்றால்	ைகயால்	அள்ளிச்
சாப்பிடேவண் ம்.	என்னதான்	ஸ் ன்	நாகரீகம்	என்றா ம்	ைக	நம்ம	ைக,	பிறர்
பயன்ப த்த	 யாத	ஒன் .	நாம்	மட் ேம	பயன்ப த் ேவாம்	நம்ம	ைககைள.
ஸ் ெனல்லாம்	அப்ப 	இல்ைல.	அந்தக்	ைககளால்	எ த் ச்	சாப்பி ம்ேபா
ழங்ைக	வழியாய்	ெநய் ம்,	பா ம்	வழிய	ேவண் மாம்.	

சைமச்ச ம்	அவ்வள 	ெபரியதாக.	சாப்பி வ ம்	அவ்வள 	ெபரியதாக.	அ ம்
ஒ த்தர்	ெரண் 	ேபெரல்லாம்	இல்ைல.	எல்லா மாய்க்	 	இ ந் 	 ளிர்ந் ,
சளசள 	உற்சாகப்	ேபச் ப்	ேபசிக்ெகாண்ேட	சாப்பிடலாம்	என்கிறாள்.	இங்ேக
உட்ெபா ளாகப்	பா ம்,	ெநய் ம்,	ெவல்ல ம்,	அரிசி ம்	கலந்த	ேசா 	எவ்வா
இனிக் ேமா	அவ்வா 	கண்ணனின்	கனிய தில்	நா ம்	ஒன்றாய்க்	கலந்
அவன ளாேல	அவேனா 	இைணந் 	நித்ய	 ரிகளாய்க்	 	இ ப்ேபாம்,
இன் ற் 	மகிழ்ேவாம்	என்கிறாள்	ஆண்டாள்.	இவ்வா 	 	இ ப்பைத	பட்டத்திரி



என்ன	ெசால்றார் 	பார்ப்ேபாமா?

பரமாத்மாவின்	ெசா பேம	சத்தியம்	ேவெறான் ம்	இல்ைல	என்கிறார்.

ஸத்யம்	ஸுத்தம்	வி த்தம்	ஜயதி	தவ	வ ர்நித்ய க்தம்	நிரீஹம்
நிர்த்வந்த்வம்	நிர்விகாரம்	நிகில	 ணகண	வ்யஞ்ஹநாதார	 தம்
நிர் லம்	நிர்மலம்	த்ந்நிரவதி	மஹி	ேமால்லாஸி	ந்ரிலீனம்ந்தள்
நிஸ்ஸங்காநாம்	 நீநாம்	நி பம	பரமாநந்த	ஸாந்த்ர	ப்ரகாஸம்

பரம	சத்தியமான	ெசா பம்	உம் ைடய .	 த்தமான	விழிப் டன்	 ய	ெசா பம்.
ேம ம்	ெவற்றி ம்	உம 	ெசா பத் க்ேக.	என்றா ம்	எந்தவித	பந்தங்க ம்
இல்லாத .	எந்தவிதமான	ஆைசகேளா,	ேவட்ைககேளா	அற்ற .	எவேரா ம்,
எதேனா 	ஒப்பிட் க் ற	இயலாத	ஒன் .	என் ம்	மாறாத்தன்ைம	ெகாண்ட .
அைனத் க் ம்	ஆதாரமான ,	 க்கியமாய்	அைனத் 	 ணகணங்க க் ம்,
அவற்றின்	அைடயாளங்க க் ம்	ஆதாரம்	அ ேவ.	காரணம்	ஏ ம்	இல்லாத .
மா 	இல்லாத	அளவற்ற	மஹிைம	ெகாண்ட .	பற்றற்ற	ரிஷிகளின்	மனதி ம்,
னிவர்களின்	மனதி ம்	நிச்சலனமாய்	உள்ள .	எந்ேநர ம்	நிகரற்றப்

பரமாநந்தத்தில்	பிரகாசிக்கிற .	இத்தைகய	பரமாத்மாவின்	ெசா பத்தின்
சிறப் க் 	ஈ ம்	இல்ைல,	இைண ம்	இல்ைல.	
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கறைவகள்	பின்ெசன் 	கானஞ்	ேசர்ந் ண்ேபாம்
அறிெவான் 	மில்லாத	ஆய்க் லத்	 ன்றன்ைனப்
பிறவி	ெப ந்தைனப்	 ண்ணியம்	யா ைடேயாம்
ைறெவான் மில்லாத	ேகாவிந்தா!	உன்றன்ேனா

உறேவல்	நமக்கிங் 	ஒழிக்க	ஒழியா
அறியாத	பிள்ைளகேளாம்	அன்பினா ன்றன்ைனச்
சி ேபரைழத்தன ஞ்	சீறிய ளாேத
இைறவா	நீ	தாராய்	பைறேயேலா	ெரம்பாவாய்!

	

	

	

காட்ைடக்	 றிக் ம்	விதமான	ெச ெகா கள்,	 க்கள்,	பறைவகள்	நிைறந்த
ேகாலம்	ேபாடலாம்.



			

கண்ணைன	இங்ேக	 ைறெவான் ம்	இல்லாத	ேகாவிந்தா	என	அைழக்கிறாள்
ஆண்டாள்.		அேதா 	உன்ைன	நான்	சி ேபர்	ெசால்லி	அைழத்ததால்	ேகாபம்
ெகாள்ளாேத	என் ம்	 கிறாள்.		நாம்	அைனவ ேம	ஆண்டவைனப்	ெபயர்
ெசால்லி	அைழப்பேதா 	,	"என்னடா,	வாடா,	ேபாடா,"	என் ம்	அைழக்கிேறாம்.		சில
சமயம்	உரிைமயாகச்	சண்ைட ம்	ேபா ேவாம்.		அப்ப த்	தான்	இங்ேக	ஆண்டா ம்
ெசால்கிறாள்.

கண்ணன்	அைனத்திற் ம்	சா ி	 தமாக	நிற்கிறான்.		அப்ப 	இ ந் ம்	நாம்
பாவங்கள்	ெசய்கிேறாேம	என்றால்,	அவன்	இ ப்ைப	நாம்	நிைனப்பதில்ைல.
	 தாட்டத்தின்	ேபா 	 ரிேயாதனன்	மிக	சாமர்த்தியமாக	நான்	பணயம்
ைவக்கிேறன்.	ஆனால்	என்	இடத்தில்	என்	மாமா	ஷ னி	ஆ வார்	எனச்
ெசால்கிறான்.

திஷ் ரேனா	எனில்	கண்ண க் 	நாம்	 தா வ 	ெதரியக்	 டா 	என்ேற
எண்ணினான்.		அவன்	மட் ம்	நா ம்	பணயம்	மட் ம்	ைவக்கலாம்,	நம்மிடத்தில்
கண்ணன்	ஆடட் ம்	என	நிைனத் 	அவைன	அைழத்தி ந்தான்	எனில்!
மஹாபாரத	 த்தேம	நடந்தி க்கா 	அல்லவா?		கண்ணைன	மீறி	ஷ னியால்
ெவன்றி க்க	இய மா?		அவன்	தான்	அப்ப 	என்றால்	அவன்	சேகாதரர்க ம்



தங்கள்	வீரத்ைத ம்,	தங்கள்	சாமர்த்தியத்ைத ேம	நிைனத்தனர்.		திெரௗபதி ம்
ட	கண்ணனின்	இ ப்ைப	உணராமல்	 தலில்	அைனவ ட ம்	வாதம்	 ரிந்தாள்.

	அவைளத்	 கி ரியச்	ெசய்த	 ஷ்சாசனன்	ெசயல்	அத் 	மீறிப்	ேபா ம்ேபா
தான்	கண்ணன்	நிைனப்ேப	அவ க் 	வந்த .		கண்ணா,	நீேய	சரணம்	எனச்
சரணாகதி	அைடந்தாள்.		அவ ம்	வந்தான்.

நா ம்	இப்ப த்	தான்	நடந் 	ெகாள்கிேறாம்.		நம்	அ கிேல	நின் ெகாண் 	நாம்
ெசய் ம்	ஒவ்ெவா 	காரியத்ைத ம்	பார்த் க்	ெகாண் க் ம்	ெப மாைன
மறந் விட் 	நாம்	ெசய்ததாக	நிைனக்கிேறாம்.		அந்த	ஆணவம்	மைறய
ேவண் ம்.		அைனத் ம்	அவன்	ெசயேல	என்பைத	உணர	ேவண் ம்.	அவேன	கதி
எனச்	சரணைடய	ேவண் ம்.			நம்	உடல்,	மனம்	ேபான்றைவ	நன்றாக
இ க்ைகயிேலேய	அவைனச்	சரணைடந்தால்	ேவண் ய	சமயத் க் 	அவன்
வ வான்.

கீைதயில்	கண்ணன்	அர்ஜுனனிடம்	 றியேத	இந்தப்	பாடலின்	உட்ெபா ள்.
	அைனத் 	சாதனங்கைள ம்	விட் விட் 	கண்ணைனச்	சரணைடந்தால்	அவன்
உரிய	சமயங்களில்	வந் 	அவற்றின்	பலைன	நமக் க்	ெகா ப்பான்.	அவன்
இ க்ைகயில்	நமக் க்	கவைல	ஏன்?
கறைவகள்	பின்ெசன் 	கானஞ்	ேசர்ந் ண்ேபாம்
அறிெவான் 	மில்லாத	ஆய்க் லத்	 ன்றன்ைனப்
பிறவி	ெப ந்தைனப்	 ண்ணியம்	யா ைடேயாம்=	அ யவர்க க் க்	ேகட்டைத
எல்லாம்	ெகா க் ம்	கண்ணன்	இங்ேக	ஆண்டாளிட ம்,	மற்ற	ேகாபியரிட ம்
என்ன	ெகாண் 	வந்தீர்கள்	எனக்	ேகட்கிறான்	ேபா ம்.	ஆண்டாள்	நாங்க	என்ன
ெகாண் 	வ ேவாம்	அப்பா??	நாங்கள்	அைனவ ம்	சாதாரண	இைடக் லத் ப்
ெபண்கள்	தாேன?	தினம்	ெபா 	வி ந்தால்	பாைலக்	கறந் விட் 	மா கைள
ஓட் க்ெகாண் 	ேமயவிட் விட் க்	ைகயில்	ெகாண் 	ேபா ம்	கட் ச்ேசாற்ைற
உண்ேபாம்.	எங்க க் 	எ ேம	ெதரியா .	நாங்கள்	எ ம்	அறியமாட்ேடாம்.
சாதாரணமான	அறி 	 ட	எங்களிடம்	இல்ைல.	எங்களிடம்	இ ப்ப 	உன்னிடம்
நாங்கள்	காட் ம்	அன் 	மட் ேம.	அ ம்	இந்த	ஆயர்	 லத்ைதத்	ேத
வந்தல்லேவா	நீ	பிறந்தி க்கிறாய்??	இ ந்தி ந் ம்	இந்தக்	 லத்ைத
உய்விக்கேவண் ம்	என் 	ேதான்றி	உள்ளேத	உனக் ?	

அடடா,	இைதவிடப்	ெபரிய	 ண்ணியம்	எங்க க் 	ேவண் மா??	வாரா 	வந்த
மாமணியாக	நீ	எங்கள்	 லத்திெல	எங்க க் 	ந ேவ	பிறந் ,	வளர்ந் ,	இ க்க
நாங்கள்	ெகா த் 	ைவத்தி க்கிேறாேம,	அ தான்	அப்பா	நாங்கள்	ெசய்த
ெப ம் ண்ணியம்!



ைறெவான் மில்லாத	ேகாவிந்தா!	=	அப்பா,	உனக் க்	 ைற	ஒன் ம்	இல்ைல
என்ப 	எங்க க் த்	ெதரி ம்.	நீ	எங்களிைடேய	வந் 	பிறந் 	எங்கள்
லத்ைதப்ெப ைமப்ப த்தியதில்	எங்க க் ம்	மகிழ்ச்சிேய,	 ைற	எ ேம

இல்ைல,	ேகாவிந்தா!	பாதாளம்	வைர	பா ம்	அறியாைம ைடேயாராகிய	நாங்கள்
உன்னால்	அன்ேறா	 ைற	அறியாமல்	இ க்கிேறாம்!	எங்கள்
அறியாைமையப்ேபாக்கி	உன்	க ைணயால்	எங்கைள	உய்விக்க	வந்தி க்கிறாேய,
இைத	விட ம்	ெப ம்ேப 	ேவ 	என்ன	ேவண் ம்?	எங்க க் 	என்ன	 ைற
அப்பா?	எ ம்	இல்ைல.	உன்	க ைண	தான்	ேவண் ம்.	ஆனால்	அைத ம்
நாங்கள்	ேகட் ம்	வைரயில்	நீ	காத்தி க்காமல்	அள்ளி	அள்ளிப்	ெபாழிகிறாய்.	

உன்றன்ேனா
உறேவல்	நமக்கிங் 	ஒழிக்க	ஒழியா
அறியாத	பிள்ைளகேளாம்	=	உன்ேனா 	எங்க க் 	ஏற்பட் க் ம்	இந்த	உறைவ
எத்தைன	ெஜன்மம்	எ த்தா ம்	ெஜன்ம	ெஜன்மங்க க் ம்	ஒழிக்க	 மா?
அப்பா,	நீ	எங்க க் 	ரத்த	சம்பந்தமான	உற 	மட் மல்ல.	நீேய	நாங்கள்,	நாங்கேள
நீ.	இ வ ம்	ஒன்ேற.	எங்கைளப்பிறக்கப்	பண்ணிய	நீ	ேத ப்பி த் 	வந்
எங்களில்	ஒ வனா ம்	பிறந் 	எங்கைள	எல்லாம்	மீண் ம்	மீண் ம்
உறவாக்கிக்ெகாள்கிறாய்.	இைதவிட	ேவ 	என்ன	ேவண் ம்?	அப்பா,	நாங்கள்
ஏ மறியாப்பிள்ைளகளாய்	இ க்கிேறாம்.	

அன்பினா ன்றன்ைனச்
சி ேபரைழத்தன ஞ்	சீறிய ளாேத
இைறவா	நீ	தாராய்	பைறேயேலா	ெரம்பவாய்!	=	உன்னிடம்	நாங்கள்	ைவத்தி க் ம்
அள 	கடந்த	அன்பினா ம்,	பாசத்தினா ம்	ஏேத ம்	உன்ைனச்	ெசால்லி
இ ப்ேபாம்.	உன்ைனச்	சீண் 	இ ப்ேபாம்.	உன்ைன	ஏ,	ேகாவிந்தா,	மா
ேமய்ப்பவேன	என்ெறல்லாம்	 ப்பிட் ப்ேபாம்.	உன்ைனக்	க ந் 	ேபசி	இ ப்ேபாம்.
இெதல்லாம்	உன்னிடம்	ெகாண்ட	உரிைமயால்	அன்றி	ேவறல்ல.	கண்ணா,	எங்கள்
இைறவா,	எங்களிடம்	இவற்ைற	எல்லாம்	ஒ 	 ற்றமாய்க்கண் 	எங்கைளச்	சீறி
ெவ த் 	ஒ க்கிவிடாேத.	எங்கைள	உன்ேனா 	ேசர்த் 	ஆட்ெகாள்வாய்.
நாங்கள்	அைனவ ம்	உனக்ேக	உரியவர்கள்.	உன்	ெசாந்தம்,	உன்	உடைம,	உன்
ெசாத் .	ஆகேவ	எங்க க் 	ேமா த் க்கான	வழிையக்	காட் 	அ ள்வாய்.

இேத	ேமா த்ைத	பட்டத்திரி ம்	ேவண் கிறார்.	அைனத் 	உயிர்களிட ம்
இ ப்ப 	பரம்ெபா ேள	என்ேற	அவ ம்	 கிறார்.

த்வத்	பாேவா	யாவேதஷு	ஸ்ப் ரதி	ந	விசதம்	தாவேதவம்	ஹ் பாஸ்திம்



ர்வந்ைநகாத்ம்ய	ேபாேத	ஜ தி	விகஸதி	த்வந்மேயாஹம்	சேரயம்
த்வத்தர்மஸ்யாஸ்ய	தாவத்	கிம்பி	ந	பகவந்	ப்ரஸ தஸ்ய	ப்ரணாஸ;
தஸ்மாத்	ஸர்வாத்மைநவ	ப்ரதிஸ	மம	விேபா	பக்திமார்க்கம்	மேநாஜ்ஞம்

ப்ர ேவ,	 ,	 ச்சிகளாகட் ம்,	மி கங்களாகட் ம்,	மனிதர்களாகட் ம்,	மிக
மிகத்	தாழ்ந்த	நிைலயில்	உள்ள	உயிர்களாகட் ம்,	மிக	மிக	உயர்ந்த	நிைலயில்	உள்ள
உயிர்களாகட் ம்,	அைனத் ம்	தங்கள்	அம்சேம.	இந்த	பாவம்	எனக் ள்ேள
விளங்கித்	ேதான்றேவண் ம்.	ப்ர ேவ.	எல்லா	ஆத்மாக்க ம்	ஒன்ேற.	இந்த
ெமய்யறி 	எனக் 	ஏற்பட	அ ள்	 ரியேவண் ம்.	அந்நிைலயில்	"நீ ம்	நா ம்
ஒன்ேற;	ெவவ்ேவறில்ைல"	என் ம்	ேவ பாடற்ற	உணர்ேவா 	நான்	இ த்தல்
ேவண் ம்.	இவ்விதம்	ஆரம்பிக்கப்	படேவண் ம்	என் ைடய	பாகவத	தர்மம்.
இதற் 	அழிவில்லாமல்	காக்கேவண் ம்.	இத்தைகயெதா 	மேனாநிைல	எனக்
நிலவ	ேவண் ய	பக்தி	மார்க்கத்ைதக்	காட் 	அ ள	ேவண் ம்.	
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சிற்றஞ்	சி காேல	வந் ன்ைனச்	ேசவித் ன்
ெபாற்றாமைரய ேய	ேபாற் ம்	ெபா ள்	ேகளாய்
ெபற்றம்	ேமய்த் ண் ம்	 லத்தில்	பிறந் நீ
ற்ேறவல்	எங்கைளக்	ெகாள்ளாமல்	ேபாகா .

இற்ைறப்	பைறெகாள்வான்	அன் காண்	ேகாவிந்தா!
எற்ைறக் ம்	ஏேழழ்	பிறவிக் ம்	உன்றன்ேனா
உற்ேறாேம	யாேவாம்	உனக்ேக	நாமாட்ெசய்ேவாம்
மற்ைற	நம்காமங்கள்	மாற்ேறேலா	ெரம்பாவாய்!

	

	

															



		

	

																																																																																																																																						

	

	



	

	

கண்ணேனா 	ஐக்கியம்	அைடவைத	இங்ேக	ெசால்வதால்	நம்	இ தயவாசியான
கண்ணைனச்	 ட் ம்	விதமாக	இ தய	கமலம்	ேகாலம்	ேபாடலாம்.		எனி ம்
வாசலில்	அைனவ ம்	மிதிக் ம்	இடத்தில்	பல ம்	ேபாடத்	தயங் வார்கள்
என்பதால்	வீட் ல்	 ைஜயைறயில்	ேபாடலாம்.
		

வாசலில்	ேமேல	ஏ 	 ள்ளி,	ஏ 	வரிைசயில்	ெகா த்தி க் ம்	ேகாலம்	ேபாடலாம்.

தாமைரப் க்கள்	ெகா ேயா 	வைரந் 	வண்ணம்	தீட்டலாம்.

இந்தப்	பாடலின்	ெபா ளாவ :		கண்ணனின்	ெபாற்பாதங்கைள	வணங்க
வந்தி க் ம்	காரணம்	என்னெவனில்	மா கைள	ேமய்க் ம்	 லத்தில்	வளர்ந்த	நீ,
நாங்கள்	ெசய் ம்	சி 	விரதத்ைத	ஏற் க்	ெகாள்வாய்!		உன்ைன	ஆராதித்
நாங்கள்	ெசய் 	வந்த	இந்தச்	சின்ன	விரதத்ைதக்	கண் 	ெகாள்ளாமல்
ேபாய்விடாேத!	உன் ைடய	பரி களான	பாடகம்,	 டகம்	ேபான்ற
ெபா ட்க க்காக	மட் ம்	நாங்கள்	விரதம்	ேமற்ெகாள்ளவில்ைல.		இந்தப்	பிறவி
மட் மின்றி	இனி	வரப்	ேபா ம்	பிறவிகளி ம்	நாங்கள்	உன்ைன	மறக்காமல்	உனக்
உறவினர்களாகேவ	பிறக்க	ேவண் ம்.		உனக்ேக	நாங்கள்	எங்கள்	ெதாண் கைளச்
ெசய் 	வ ேவாம்.	கண்ணா!		எங்கைள	உன்	உறவினர்களாக	ஏற் க்	ெகாண்
உன்ேனா 	எங்கைள	ஐக்கியப்ப த்திக்	ெகாண் 	எங்களிடம்	இ க் ம்	மற்ற	உலக
ஆைசகைள	அ ேயா 	அழித் 	ஒழித் வி வாய்!

ெப மானின்	தி வ கைளேய	அைடக்கலம்	எனச்	சரணாகதி	அைடந்ேதார்க்
க்தி	நிச்சயம்	என்பேத	இந்தப்	பாடலின்	உட்ெபா ள்!

சிற்றஞ்	சி காேல	வந் ன்ைனச்	ேசவித் ன்
ெபாற்றாமைரய ேய	ேபாற் ம்	ெபா ள்	ேகளாய்=	கண்ண ம்	வந் விட்டான்.



ேநான் ம்	 ந்தாகிவிட்ட .	கண்ணைனக்	கண்ணார,	மனமாரக்	கண்
களித் க்ெகாண் க்கிேறாம்.	ேம ம்	கண்ணனிடம்	ேகட்பதற் 	ெவ ம்
அணிகலன்க ம்,	ஆைடக ம்	மட் மா??	இல்ைல,	இல்ைல	அைவ	எல்லாம்
ெவ ம்	ெவளிப்பார்ைவக் 	ேவண் மானால்	ஆடம்பரமாக,	அத்தியாவசியமாய்
இ க்கலாம்,	நமக் 	ேவண் ய 	அ வல்லேவ/	

அதிகாைலயிேலேய	க க்கலிேலேய	எ ந் ,	ேதாழிகைள ம்
அைழத் க்ெகாண் 	நீரா 	ேநான் 	வழிபட் ,	இப்ேபா 	ேநான்ைப ம்

த் விட் 	உன்ைன ம்	கண் 	ேசவித் க்ெகாண்ேடாம்	கண்ணா,	உன்
ெபாற்றாமைர	அ ேய	எங்க க் க்	கதி.	ேவெற ம்	இல்ைல	அப்பா.	அந்தப்
ெபாற்றாமைர	அ ையப்	ேபாற் ம்	காரணம்	என்ன	ெதரி மா	ேகள்	கண்ணா!

ெபற்றம்	ேமய்த் ண் ம்	 லத்தில்	பிறந் நீ
ற்ேறவல்	எங்கைளக்	ெகாள்ளாமல்	ேபாகா .=	அப்பா,	எங்கைளக்

கைடத்ேதற்றேவ	இந்த	ஆயர்	 லத்தில்	நீ	பிறந்தாய்.	ப க்கைள	நாம்
ர ிக்கிேறாமா,	அைவ	நம்ைம	ர ிக்கிறதா?	ஆயர்கள்	எவ ேம	ப க்கைள	ேமய
விட் 	அவற்றின்	வயி 	நிரம்பாமல்	உண 	உண்ண	மாட்டார்கள்.	ப க்கைள	அப்ப
ர ிப்பார்கள்.	அத்தைகய	 லத்தில்	பிறந் 	நீ	எங்கைள	ர ித்
ஆட்ெகாள்ளாமல்	இ ப்பாயா?	எங்கைள	உன் டன்	ஐக்கியம்	ெசய் 	ெகாள்ளாமல்
இ ப்பாயா?	அ தான்	நடக் ம்	அப்பா,	ேவ 	எ ம்	நடவா .	

இற்ைறப்	பைறெகாள்வான்	அன் காண்	ேகாவிந்தா!
எற்ைறக் ம்	ஏேழழ்	பிறவிக் ம்	உன்றன்ேனா =	ேகாவிந்தா,	ேகாபாலா,	நாங்கள்
வந்த 	ெவ ம்	பைற	என் ம்	வாத்தியத் க்காக	மட் ம்	அல்ல,	எங்க க் த்
ேதைவ	ேமா ம்,	 க்தி.	அ ம்	எப்ப ப்பட்ட	 க்தி??	ஏேழ 	ெஜன்மங்கள்
எ த்தா ம்,	என்ைறக் ம்,	எப்ேபா ம்,	எந்தப்	பிறவியி ம்	உன்ேனா 	நாங்கள்

உற்ேறாேம	யாேவாம்	உனக்ேக	நாமாட்ெசய்ேவாம்
மற்ைற	நங்காமங்கள்	மாற்ேறேலா	ெரம்பாவாய்!=	உறவினர்களாகேவ	இ ப்ேபாம்.	நீ
வந் 	எங்கள்	 லத்ைதத்	ேத ப்	பிறந் வி 	அல்ல 	எங்கைள	உன்	 லத்தில்
பிறக்கச்	ெசய்.	உன்ைனத்	தவிர	ேவெறா வ க் 	நாங்கள்	எந்தவிதத்	ெதாண் ம்
ெசய்ய	மாட்ேடாம்.	உனக்ேக	நாங்கள்	அ ைமயாக	இ ப்ேபாம்.	ஆகேவ	எங்களிடம்
இ க் ம்	மற்ற	ஆைசகைள	எங்களிடமி ந் 	விட்ெடாழிக்க	ேவண் ,	எங்கள்
மண்ணாைச,	ெபான்னாைச	ேபான்ற	எந்தவிதமான	இவ் லக	ஆைசக ம்
எங்களிடம்	ஒட்டாதப க் 	எங்கைள	மாற்றி	அ ள்	 ரிவாய்	கண்ணா.	எங்க க்
ேவ 	எ ேம	ேவண்டாம்,	நின்ன ேள	ேவண் ம்.	உனக்ேக	நாங்கள்	என்ெறன் ம்



அ ைம.

இைத	பட்டத்திரி	எப்ப ச்	ெசால்கிறார்	என் 	பார்த்தால்,பகவானின்	ெசா பேம
தியானிக்கத்	தக்க 	என்கிறார்.	பகவானின்	ெசளந்தர்யேம	நம்ைம	மகிழ்ச்சி
ெபாங்க	ைவக் ம்	என்கிறார்.	ேம ம்	அவர்	பகவானின்	ெசளந்தர்யத்ைத
எவ்விதம்	வர்ணிக்கிறார்	என்றால்

ஸூர்யஸ்பர்த்திகிரீடம்	ஊர்த்த்வதிலக	ப்ேராத்பாஸி	பாலாந்தரம்
கா ண்யா லேநத்ரம்	ஆர்த்ர	ஹஸிேதால்லாஸம்	ஸுநாஸா டம்
கண்ேடாத்யந்	மகராப	 ண்டல கம்	கண்ேடாஜ்ஜ்வலத்	ெகளஸ் பம்
த்வத் பம்	வநமால்ய	ஹாரபடல	ஸ்ரீவத்ஸ	தீப்ரம்	பேஜ

பகவானின்	திவ்ய	மங்கள	ெசா பத்ைதத்	தியானிப்ேபாம்.	அதில்	அடங்கி
இ க் ம்	இனிைமயான	ெசளந்தர்யத்ைத	வர்ணிக்க	வார்த்ைதகளால்	இயலா .
ரியைனப்	ேபால்	பிரகாசிக் ம்	கிரீட ம்,	நீண்ட	கஸ் ரித்	திலக ம்,	அழகான

அகன்ற	ெநற்றி ம்,	அ ள்	ெபாழி ம்	ெசந்தாமைரைய	நிகர்த்த	கண்க ம்,
அன்பான	 ன்னைக ம்,	நீண்ட	நாசி ம்,	காதில்	ேபாட் க் ம்
மகர ண்டலங்களின்	ஒளியான 	கன்னங்களில்	பட் ப்	பிரகாசிக் ம்	அழ ம்,
க த்தில்	ெகளஸ் பமணி ம்,	வனமாைல ம்,	ஸ்ரீவத்ஸம்	என் ம்	ம 	உள்ள
மார் ம்	அணிந்த	பகவானின்	தி வ கைளத்	தியானிப்ேபாம்.	அ 	ஒன்ேற
நம்ைமக்	கைடத்ேதற் ம்.	
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வங்கக்	கடல்கைடந்த	மாதவைனக்	ேகசவைனத்
திங்கள்	தி கத் ச்	ேசயிைழயார்	ெசன்றிைறஞ்சி
அங்கப்பைற	ெகாண்டவாற்ைற	யணி	 ைவப்
ைபங்கமலத்தண்ெதரியல்	பட்டர்பிரான்	ேகாைத	ெசான்ன
சங்கத்தமிழ்மாைல	 ப்ப ந்	தப்பாேம
இங்கிப்பரி ைரப்பார்	ஈரிரண் மால்	வைரத்ேதாள்
ெசங்கண்	தி கத் ச்	ெசல்வத்	தி மாலால்
எங் ம்	தி வ ள்	ெபற்றின் வர்	எம்பாவாய்!

	

	

	



				

			



இன் 	கைடசி	நாள்.		ேபாகிப்	பண் ைக.		ஆகேவ	ப க்ேகாலம்	என்
ெசால்லப்ப ம்	மைணக்	ேகாலம்	ேபாடலாம்.	விதவிதமாக	அழ 	ெசய்யப்
ெபண்க க் ச்	ெசால்லியா	தர	ேவண் ம்?

வங்கம்	என்றாேல	கடைலேய	 றிக் ம்	ெசால்.		இங்ேக	அ 	பாற்கடைலக்
கைடந்தைதக்	 றிக் ம்.	ேகசி	என் ம்	அரக்கைனக்	ெகான்றதால்	ேகசவன்
எனப்	ெபயர்	ெபற்றான்	கண்ணன்.		"மாதவன்"	என் ம்	ெபய க் ப்	பல
அர்த்தங்கள்	 றப்பட் க்கின்றன.		"மா"என	அைழக்கப்ப ம்	 	ஆகிய
தாயாரின்	கணவன்	என் ம்	ெபா ளி ம்,		ம 	வித்ைத	 லம்	உணரப்ப ம்
பரம்ெபா ள்	மாதவனாக	ஆதி	சங்கரரா ம்,		ெமௗனம்,	தியானம்,	ேயாகம்
ஆகியவற்றால்	உணரப்பட் 	சித்தம்	ேபான	ேபாக்கில்	ேபாகாமல்	நிைலநி த்த
உணரப்ப பவனாகப்	பராசர	பட்டரா ம்,	"மா"	எனப்ப ம்	பரமாத்ம	ஞானத்ைத
அளிப்பவனாக	ஹரி	வம்சத்தி ம்	அறியப்ப கிற .

இத்தைகய	மாதவைன,	ேகசவைன	அழகிய	தி கத்ைத	உைடய	ேகாபியர்கள்
ஆகிய	தாங்கள்	அைனவ ம்	அவன்	தி வ கைளச்	சரணம்	என் 	ெசன்
அவைன	தரிசித் 	இைறஞ்சி	பாைவ	ேநான்பின்	விரத	பலன்கைளப்	ெபற் 	வந்த
விபரங்கைள	 வில்லி த் ரில்	வசித் 	வந்த	பட்டர்	பிரான்	ஆன	ெபரியாழ்வாரின்
ெசல்வத்	தி மகள்	ஆன	ேகாைதயாகிய	நான்	ெசான்ன	இந்த	இனிய
தமிழ்ப்பாடல்கள்	 ப்பைத ம்	தவறாமல்	இந்த	த ர்	மாதத்தில்	பாைவ	ேநான்
ற் ச்	ெசால் பவர்கள்	யாராயி ம்	அவர்கள்	அைனவ ம்	அழகிய	உயர்ந்த

அகன்ற	ேதாள்கைள	உைடய	ெசந்தாமைர	ேபான்ற	விரிந்த	கண்கைள	உைடய
தி மாலின்	அ ள்	ெபற் 	அைனத் ச்	ெசல்வங்கைள ம்	ெபற் 	வாழ்வாங்
வாழ்வார்கள்.	



	

	

	

மார்கழி	மாதம்	 ந் விட்ட .	ேநான் ம்	 ந் 	விட்ட .	கண்ண ம்
வந் விட்டான்.	அவனிடம்	ேவண் யைதக்	ேகட்க ம்	ேகட்டாயிற் .	இனி
ெபாங்கல்	ெகாண்டாடேவண் ய தான்.	ஆகேவ	இத்தைன	நாட்க ம்	ஒவ்ெவா
நா க் ம்	ஒவ்ெவான்றாய்ப்	பா ய	பாடைலத்	தான்	பா யைத ம்,	அைத	தினம்
தினம்	பாடலாம்	என் ம்,	 ைறவில்லாச்	ெசல்வம்	ெபறலாம்	என் ம்	 டப்
பா ேயார்,	பாடைலக்ேகட்ேடார்,	இனி	பாட	இ ப்ேபார்	என	அைனவைர ம்
வாழ்த் கிறாள்	ஆண்டாள்.	இைத	பலஸ் தி	என் 	ெசால்லலாம்.

வங்கக்	கடல்கைடந்த	மாதவைனக்	ேகசவைனத்
திங்கள்	தி கத் ச்	ேசயிைழயார்	ெசன்றிைறஞ்சி=	அ தம்	எ க்க	ேவண் க்
கைடந்த	கடல்	பாற்கடல்.	அ தான்	இங்ேக	வங்கக்	கடல்	எனக்	 றிப்பிடப்
பட் ள்ள .	வங்கம்	என்ப 	இங்ேக	கப்பல்கைள ம்	 றிக் ம்.	நம்	மனைதக்
கடலாகக்	ெகாண்டால்	அதில்	மிதக் ம்	அைனத் 	எண்ணங்க ம்	கப்பல்கள்
எனலாம்.	அத்தைகய	மனைத	இைறஅ ள்	என் ம்	மத்தால்	கைடந் 	பகவானின்
கடா ம்	என் ம்	அ தத்ைதப்	ெபறலாம்.	இன்ெனா 	ெபா ளில்	பாற்கடைலக்
கைடந்த	ேபா 	அதில்	இ ந் 	மா	என் ம்	மஹால ்மி	ேதான்றினாள்.	அவைள
அைடந்தவன்	ஸ்ரீமந்நாராயணன்.	மாைவ	அைடந்தவன்	மாதவன்	என்ற
ெபா ளி ம்	இங்ேக	வங்கக்	கடல்	கைடந்த	மாதவைன	என் 	 கிறாள்
ஆண்டாள்.	அ த் 	ேகசி	என் ம்	அரக்கைன	அழித்தான்	 ழந்ைத	கண்ணன்.
ஆகேவ	ேகசவன்	என்ற	ெபய ம்	ெபற்றான்.	அந்த	மாதவைன,	ேகசவைன	இந்த
ஆயர்பா யின்	ேகாபிைககளான	நாம்,	நிலைவப்	ேபான்ற	தி கம்	ெகாண்ட
அழகான	ெபண்கள்	என் 	 கிறாள்	ஆண்டாள்.	அந்த	அழகான	ேசயிைழயார்
அைனவ ம்	ேசர்ந் 	கண்ணன்	இ க் ம்	இடத் க்ேக	ெசன் ,



அங்கப்பைற	ெகாண்டவாற்ைற	யணி	 ைவப்
ைபங்கமலத்தண்ெதரியல்	பட்டர்பிரான்	ேகாைத	ெசான்ன=	அவனிடம்	ேவண் ப்
ெபற்ற 	இந்தப்	பரமபக்தியாகிய	அ த	ஊற் .	அதன்	 லம்	கண்ணன்	மனைத
அவர்கள்	ெவன்றார்கள்.	அவனிடமி ந்ேத	தங்க க் 	ேவண் யவற்ைற ம்
ேகட் ப்	ெபற்றார்கள்.	இவற்ைற	எல்லாம்	தன்	அளப்பரிய	பக்தியால்	உணர்ந்
பா ய 	யார்	ெதரி மா??	இப் ல க்ேக	ஒ 	அழகான	அணி	ேபால்	விளங் ம்

ைவ	என் ம்	ஸ்ரீவில்லி த் ரில்	ஒ த்தர்	இ க்கிறார்.	அவர்	 ளிர்ச்சியான
மலர்மாைலகைளக்	கண்ண க் ப்	பைடப்பார்	தின ம்,	அந்த	மாைலகைளப்
பின்னர்	கண்ணனின்	பிரசாதமாகத்	தா ம்	அணிந் 	ெகாள்வார்.	ஆனால்	அவர்
மகளான	ேகாைதேயா	தான்	 க்	கைளந்த	பின்னேர	கண்ண க்
அணிவிப்பாள்.	கண்ண க் ம்	அ ேவ	உவக் ம்.	அந்தப்	ெபரியவர்	ெபயர்
பட்டர்பிரான்	என	அைனவ ம்	அைழக் ம்	ெபரியாழ்வார்	ஆ ம்.	அவ ைடய
தி மகள்	தான்	ேகாைத,	என் ம்	ஆண்டாள்.	

சங்கத்தமிழ்மாைல	 ப்ப ந்	தப்பாேம
இங்கிப்பரி ைரப்பார்	ஈரிரண் மால்	வைரத்ேதாள்=	அந்தக்	ேகாைத	ெசான்ன
தமிழ்	மாைலகள்	தாம்	இந்தப்பாடல்கள்.	 ப்ப 	பாடல்கள்,	இைவ	அைனத் ம்
ேகாைத	என் ம்	ஆண்டாள்	அ த் 	வ ேவா க் 	அளித்த	அ ைமயான	பரி
ஆ ம்.	இந்தப்	பரிைசத்	தினம்	தினம்	தப்பாமல்	ெசால் பவர்க க் த்	தன்
நான் 	 ஜங்களா ம்

ெசங்கண்	தி கத் ச்	ெசல்வத்	தி மாலால்
எங் ம்	தி வ ள்	ெபற்றின் வர்	எம்பாவாய்!=	சிவந்த	வரிேயா ய	ெசந்தாமைரக்
கண்கேளா 	 ய	அழகிய	இன் கத்ைத	உைடய	ல ்மிேதவிைய	மார்பில்	 ய
தி மால்	எ த் 	அைணத் த்	தன்	ெநஞ்ேசா 	அவர்கைளச்	ேசர்த் த்	தன்
இன்ன ைளத்	த வான்.	தன்	அ யார்கள்	தன்	தி வ ைளப்	ெபற் 	இன் ம்
வண்ணம்	அவர்க க் த்	தன்	இன்ன ைளப்	ெபாழிவான்.	இத் டன்	தி ப்பாைவ

கிற .	இைதத்	தின ம்	ெசால்லலாம்.	மார்கழி	மாசம்	எல்லா ேம	தி ப்பாைவ
ெபா ள்	எ வார்கள்	அல்ல 	அைத	ஒட் 	ஏேத ம்	எ வார்கள்.	அ
ேவண்டாம் 	இத்தைன	வ ஷமா	எ தாமல்	ைவத்தி ந்ேதன்.	இப்ேபா
நாராயணீயம்	தினம்	அைர	மணி	ப க்கிறதாேல	அைதலி ந் ம்	சில	பாடல்கைளச்
ெசால்லலாம்	என் 	நிைனத்தேபா 	இந்தத்	தி ப்பாைவைய ம்	ேபாட	
ெசய் 	எ திேனன்.

நாராயணீயத்தில்	பட்டத்திரி	ேவண் வதாவ



"அஜ்ஞாத்வா	ேத	மஹத்த்வம்	யதிஹ	நிகதிதம்	விஸ்வநாத	 ேமதா:
ஸ்ேதாத்ரஞ்	ைசதத்	ஸஹஸ்ேராத்தர	மதிகதரம்	த்வத்ப்ரஸாதாய	 யாத்
த்ேவதா	நாராயணீயம்	ஸ் திஷூ	ச	ஜ ஷா	ஸ் த்யதா	வர்ணேநந
ஸ்ப்பீதம்	லீலாவதாைர	ரிதமிஹ	 தா	மா ராேராக்ய	ெஸளக்க்யம்

ஏ	பரமாத்மா,	விஸ்வத் க்ெகல்லாம்	அதிபதிேய!	உன 	சரித்திரத்ைதேயா
பிரபாவங்கைளேயா	 ம்	நான்	அறிந்ேதன்	இல்ைல.	ஆகேவ	இங் 	நான்
ெசான்னதில்	தவ 	இ ந்தால்	ெபா த் 	அ ள ம்.	என்	வர்ணிப் 	சரியாய்
இல்ைல	எனில்	மன்னித் 	அ ள ம்.	ஆயிரம்	ஸ்ேலாகங்க க் ம்	ேமல்	உள்ள
இந்த	ஸ்ேதாத்திரத் க் 	உம 	அ கிரஹம்	உதவட் ம்.	ேவதப்ரமாணமான	லீலா
அவதாரங்களின்	ஸ் திகேள	இந்த	ஸ்ேதாத்ரத்ைத	வளர்த் 	வந்த .
நாராயணைனப்	பற்றியதா ம்,	நாராயணனாகிய	நான்	எ தியதா ம்	இ
நாராயணீயம்	என்ேற	அைழக்கப்ப ம்.	இைதப்	ப க் ம்	உன்	பக்தர்க க் ம்,
இந்த	அகில	உலகில்	உள்ள	பக்தர்க க் ம்	நீண்ட	ஆ ைள ம்,	திடகாத்திரமான
ஆேராக்யத் டன்	 ய	ேதகத்ைத ம்,	மற் ம்	எல்லாவிதமான
ஐஸ்வரியங்கைள ம்	தந் 	அ ளட் ம்.	
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மின் த்தகங்கைள	ெவளியி வதற்கான	ஒர்	உன்னத	ேசைவயில்	ஈ பட் ள்ள .
இந்தக்	 	இ வைர	வழங்கி ள்ள	தமிழ்	மின் த்தகங்கள்	அைனத் ம்
PublicDomain-ல்	உள்ளன.	ஆனால்	இைவ	மிக ம்	பைழய	 த்தகங்கள்.

சமீபத்திய	 த்தகங்கள்	ஏ ம்	இங் 	கிைடக்கப்ெப வதில்ைல.
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அேமசான்	கிண் ல்	க வியில்	தமிழ்	ஆதர 	தந்த	பிற ,	தமிழ்	மின் ல்கள்
அங்ேக	விற்பைனக் க்	கிைடக்கின்றன.	ஆனால்	அவற்ைற	நாம்	பதிவிறக்க
இயலா .	ேவ 	யா க் ம்	பகிர	இயலா .

சமீபகாலமாக	பல்ேவ 	எ த்தாளர்க ம்,	பதிவர்க ம்,	சமீபத்திய	நிகழ் கைளப்
பற்றிய	விவரங்கைளத்	தமிழில்	எ தத்	ெதாடங்கி ள்ளனர்.	அைவ	இலக்கியம்,
விைளயாட் ,	கலாச்சாரம்,	உண ,	சினிமா,	அரசியல்,	 ைகப்படக்கைல,	வணிகம்
மற் ம்	தகவல்	ெதாழில் ட்பம்	ேபான்ற	பல்ேவ 	தைலப் களின்	கீழ்
அைமகின்றன.

நாம்	அவற்ைறெயல்லாம்	ஒன்றாகச்	ேசர்த் 	தமிழ்	மின் த்தகங்கைள	உ வாக்க
உள்ேளாம்.

அவ்வா 	உ வாக்கப்பட்ட	மின் த்தகங்கள்	Creative	Commons	எ ம்
உரிமத்தின்	கீழ்	ெவளியிடப்ப ம்.	இவ்வா 	ெவளியி வதன்	 லம்	அந்தப்
த்தகத்ைத	எ திய	 ல	ஆசிரிய க்கான	உரிைமகள்	சட்டரீதியாகப்
பா காக்கப்ப கின்றன.	அேத	ேநரத்தில்	அந்த	மின் த்தகங்கைள	யார்
ேவண் மானா ம்,	யா க் 	ேவண் மானா ம்,	இலவசமாக	வழங்கலாம்.

எனேவ	தமிழ்	ப க் ம்	வாசகர்கள்	ஆயிரக்கணக்கில்	சமீபத்திய	தமிழ்
மின் த்தகங்கைள	இலவசமாகேவ	ெபற் க்	ெகாள்ள	 ம்.

���������������	����	������������������
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டா .

ஒவ்ெவா 	வைலப்பதி ம்	அதற்ெகன்ேற	ஒ சில	அ மதிகைளப்	ெபற்றி க் ம்.
ஒ 	வைலப்பதிவின்	ஆசிரியர்	அவர 	பதிப் கைள	“யார்	ேவண் மானா ம்
பயன்ப த்தலாம்”	என் 	 றிப்பிட் ந்தால்	மட் ேம	அதைன	நாம்	பயன்ப த்த

ம்.

அதாவ 	“Creative	Commons”	எ ம்	உரிமத்தின்	கீழ்	வ ம்	பதிப் கைள
மட் ேம	நாம்	பயன்ப த்த	 ம்.

அப்ப 	இல்லாமல்	“All	Rights	Reserved”	எ ம்	உரிமத்தின்	கீழ்	இ க் ம்
பதிப் கைள	நம்மால்	பயன்ப த்த	 யா .

ேவண் மானால்	“All	Rights	Reserved”	என் 	விளங் ம்	வைலப்பதி கைளக்
ெகாண் க் ம்	ஆசிரிய க் 	அவர 	பதிப் கைள	“Creative	Commons”
உரிமத்தின்	கீழ்	ெவளியிடக்ேகாரி	நாம்	நம 	ேவண் ேகாைளத்	ெதரிவிக்கலாம்.
ேம ம்	அவர 	பைடப் கள்	அைனத் ம்	அவ ைடய	ெபயரின்	கீேழ	தான்
ெவளியிடப்ப ம்	எ ம்	உ திைய ம்	நாம்	அளிக்க	ேவண் ம்.

ெபா வாக	 ப் 	பதி கைள		உ வாக் ேவா க் 	அவர்கள 	பதி கள்	
நிைறய	வாசகர்கைளச்	ெசன்றைடய	ேவண் ம்	என்ற	எண்ணம்	இ க் ம்.	நாம்
அவர்கள 	பைடப் கைள	எ த் 	இலவச	மின் த்தகங்களாக	வழங் வதற்
	நமக்
அவர்கள்	அ மதியளித்தால்,	உண்ைமயாகேவ	அவர்கள 	பைடப் கள்
ெப ம்பான்ைமயான	மக்கைளச்	ெசன்றைட ம்.	வாசகர்க க் ம்	நிைறய
த்தகங்கள்	ப ப்பதற் க்	கிைடக் ம்

வாசகர்கள்	ஆசிரியர்களின்	வைலப்பதி 	 கவரிகளில்	 ட	அவர்க ைடய



பைடப் கைள	ேத க்	கண் பி த் 	ப க்கலாம்.	ஆனால்	நாங்கள்	வாசகர்களின்
சிரமத்ைதக்	 ைறக் ம்	வண்ணம்	ஆசிரியர்களின்	சிதறிய	வைலப்பதி கைள
ஒன்றாக	இைணத் 	ஒ 	 	மின் த்தகங்களாக	உ வாக் ம்	ேவைலையச்
ெசய்கிேறாம்.	ேம ம்	அவ்வா 	உ வாக்கப்பட்ட	 த்தகங்கைள
“மின் த்தகங்கைளப்	ப க்க	உத ம்	க விகள்”-க் 	ஏற்ற	வண்ணம்
வ வைமக் ம்	ேவைலைய ம்	ெசய்கிேறாம்.

FreeTamilEbooks.com	

இந்த	வைலத்தளத்தில்தான்	பின்வ ம்	வ வைமப்பில்	மின் த்தகங்கள்
காணப்ப ம்.

PDF	for	desktop,	PDF	for	6”	devices,	EPUB,	AZW3,	ODT

இந்த	வைலதளத்திலி ந் 	யார்	ேவண் மானா ம்	மின் த்தகங்கைள
இலவசமாகப்	பதிவிறக்கம்(download)	ெசய் 	ெகாள்ளலாம்.

அவ்வா 	பதிவிறக்கம்(download)	ெசய்யப்பட்ட	 த்தகங்கைள	யா க்
ேவண் மானா ம்	இலவசமாக	வழங்கலாம்.
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நீங்கள்	ெசய்யேவண் யெதல்லாம்	தமிழில்	எ தப்பட் க் ம்
வைலப்பதி களிலி ந் 	பதி கைள
எ த் ,	அவற்ைற	LibreOffice/MS	Office	ேபான்ற	wordprocessor-ல்	ேபாட்
ஓர்	எளிய	மின் த்தகமாக	மாற்றி	எங்க க் 	அ ப்ப ம்.



அவ்வள தான்!

ேம ம்	சில	பங்களிப் கள்	பின்வ மா :

1.	ஒ சில	பதிவர்கள்/எ த்தாளர்க க் 	அவர்கள 	பைடப் கைள	“Creative
Commons”	உரிமத்தின்கீழ்	ெவளியிடக்ேகாரி	மின்னஞ்சல்	அ ப் தல்

2.	 தன்னார்வலர்களால்	அ ப்பப்பட்ட	மின் த்தகங்களின்	உரிைமகைள ம்
தரத்ைத ம்	பரிேசாதித்தல்

3.	 ேசாதைனகள்	 ந் 	அ மதி	வழங்கப்பட்ட	தரமான	மின் த்தகங்கைள
நம 	வைலதளத்தில்	பதிேவற்றம்	ெசய்தல்

வி ப்ப ள்ளவர்கள்	freetamilebooksteam@gmail.com	எ ம்	 கவரிக்
மின்னஞ்சல்	அ ப்ப ம்.	
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����������������	����?	

யா மில்ைல.

இந்த	வைலத்தளம்	 க்க	 க்க	தன்னார்வலர்களால்	ெசயல்ப கின்ற	ஒ
வைலத்தளம்	ஆ ம்.	இதன்	ஒேர	ேநாக்கம்	என்னெவனில்	தமிழில்	நிைறய
மின் த்தகங்கைள	உ வாக் வ ம்,	அவற்ைற	இலவசமாக	பயனர்க க்
வழங் வ ேம	ஆ ம்.

mailto:freetamilebooksteam@gmail.com


ேம ம்	இவ்வா 	உ வாக்கப்பட்ட	மின் த்தகங்கள்,	ebook	reader
ஏற் க்ெகாள் ம்	வ வைமப்பில்	அைம ம்.

��������������	����������	������������������
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ஆசிரியர்/பதிவர்கள்	இத்திட்டத்தின்	 லம்	எந்தவிதமான	ெதாைக ம்
ெபறப்ேபாவதில்ைல.	ஏெனனில்,	அவர்கள்	 திதாக	இதற்ெகன் 	எந்தஒ
பதிைவ ம்		எ தித்தரப்ேபாவதில்ைல.

ஏற்கனேவ	அவர்கள்	எ தி	ெவளியிட் க் ம்	பதி கைள	எ த் த்தான்	நாம்
மின் த்தகமாக	ெவளியிடப்ேபாகிேறாம்.

அதாவ 	அவரவர்களின்	வைலதளத்தில்	இந்தப்	பதி கள்	அைனத் ம்
இலவசமாகேவ	கிைடக்கப்ெபற்றா ம்,	அவற்ைறெயல்லாம்	ஒன்றாகத்	ெதா த்
ebook	reader	ேபான்ற	க விகளில்	ப க் ம்	விதத்தில்	மாற்றித்	த ம்	ேவைலைய
இந்தத்	திட்டம்	ெசய்கிற .

தற்ேபா 	மக்கள்	ெபரிய	அளவில்	tablets	மற் ம்	ebook	readers	ேபான்ற
க விகைள	நா ச்	ெசல்வதால்	அவர்கைள	ெந ங் வதற் 	இ 	ஒ 	நல்ல
வாய்ப்பாக	அைம ம்.
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உள்ள .



பின்வ ம்	தமிழில்	உள்ள	வைலதளங்கள்	நகல்	எ ப்பதிைன	அ மதிக்கின்றன.

1.	www.vinavu.com	

2.	www.badriseshadri.in	

3.	http://maattru.com	

4.	kaniyam.com	

5.	blog.ravidreams.net	

�������	���	�������������	Creative	Commons
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இதற் 	பின்வ மா 	ஒ 	மின்னஞ்சைல	அ ப்ப	ேவண் ம்.

< வக்கம்>

உங்கள 	வைலத்தளம்	அ ைம	[வைலதளத்தின்	ெபயர்].

http://www.vinavu.com/
http://www.badriseshadri.in/
http://maattru.com/
http://www.kaniyam.com/
http://blog.ravidreams.net/


தற்ேபா 	ப ப்பதற் 	உபேயாகப்ப ம்	க விகளாக	Mobiles	மற் ம்	பல்ேவ
ைகயி ப் க்	க விகளின்	எண்ணிக்ைக	அதிகரித் 	வந் ள்ள .

இந்நிைலயில்	நாங்கள்	http://www.FreeTamilEbooks.com	எ ம்
வைலதளத்தில்,	பல்ேவ 	தமிழ்	மின் த்தகங்கைள	ெவவ்ேவ 	 ைறகளின்	கீழ்
ேசகரிப்பதற்கான	ஒ 	 திய	திட்டத்தில்	ஈ பட் ள்ேளாம்.	

இங் 	ேசகரிக்கப்ப ம்	மின் த்தகங்கள்	பல்ேவ 	கணிணிக்	க விகளான
Desktop,ebook	readers	like	kindl,	nook,	mobiles,	tablets	with	android,
iOS	ேபான்றவற்றில்	ப க் ம்	வண்ணம்	அைம ம்.	அதாவ 	இத்தைகய	க விகள்
support	ெசய் ம்	odt,	pdf,	ebub,	azw	ேபான்ற	வ வைமப்பில்	 த்தகங்கள்
அைம ம்.

இதற்காக	நாங்கள்	உங்கள 	வைலதளத்திலி ந் 	பதி கைள
ெபற	வி ம் கிேறாம்.	இதன்	 லம்	உங்கள 	பதி கள்
உலகளவில்	இ க் ம்	வாசகர்களின்	க விகைள	ேநர யாகச்	ெசன்றைட ம்.

எனேவ	உங்கள 	வைலதளத்திலி ந் 	பதி கைள		பிரதிெய ப்பதற் ம்
அவற்ைற	மின் த்தகங்களாக	மாற் வதற் ம்	உங்கள 	அ மதிைய
ேவண் கிேறாம்.

இவ்வா 	உ வாக்கப்பட்ட	மின் த்தகங்களில்	கண் ப்பாக	ஆசிரியராக	உங்களின்
ெபய ம்	மற் ம்	உங்கள 	வைலதள	 கவரி ம்	இடம்ெப ம்.	ேம ம்	இைவ
“Creative	Commons”	உரிமத்தின்	கீழ்	மட் ம்தான்	ெவளியிடப்ப ம்	எ ம்
உ திைய ம்	அளிக்கிேறாம்.

http://creativecommons.org/licenses/	

http://www.freetamilebooks.com/
http://creativecommons.org/licenses/


நீங்கள்	எங்கைள	பின்வ ம்	 கவரிகளில்	ெதாடர் 	ெகாள்ளலாம்.

e-mail	:	freetamilebooksteam@gmail.com	
FB	:	https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks	

G	+:	https://plus.google.com/communities/108817760492177970948	

	

நன்றி.

</ >

ேமற் றியவா 	ஒ 	மின்னஞ்சைல	உங்க க் த்	ெதரிந்த	அைனத்
எ த்தாளர்க க் ம்	அ ப்பி	அவர்களிடமி ந் 	அ மதிையப்	ெப ங்கள்.

ந்தால்	அவர்கைள ம்	“Creative	Commons	License”-ஐ	அவர்க ைடய
வைலதளத்தில்	பயன்ப த்தச்	ெசால் ங்கள்.

கைடசியாக	அவர்கள்	உங்க க் 	அ மதி	அளித் 	அ ப்பியி க் ம்
மின்னஞ்சைலfreetamilebooksteam@gmail.com	எ ம்	 கவரிக் 	அ ப்பி
ைவ ங்கள்.	

mailto:freetamilebooksteam@gmail.com
https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
https://plus.google.com/communities/108817760492177970948
mailto:freetamilebooksteam@gmail.com
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அவர்கைள ம்	அவர்கள 	பைடப் கைள ம்	அப்ப ேய	விட் விட	ேவண் ம்.

ஒ சில க் 	அவர்க ைடய	ெசாந்த	 யற்சியில்	மின் த்தகம்	தயாரிக் ம்
எண்ணம் ட	இ க் ம்.	ஆகேவ	அவர்கைள	நாம்	மீண் ம்	மீண் ம்	ெதாந்தர
ெசய்யக்	 டா .

அவர்கைள	அப்ப ேய	விட் விட் 	அ த்த த்த	எ த்தாளர்கைள	ேநாக்கி	நம
யற்சிையத்	ெதாடர	ேவண் ம்.
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ஒவ்ெவா வர 	வைலத்தளத்தி ம்	 ைறந்தபட்சம்	 ற் க்கணக்கில்	பதி கள்
காணப்ப ம்.	அைவ	வைகப்ப த்தப்பட்ேடா	அல்ல 	வைகப்ப த்தப்	படாமேலா
இ க் ம்.	

நாம்	அவற்ைறெயல்லாம்	ஒன்றாகத்	திரட் 	ஒ 	ெபா வான	தைலப்பின்கீழ்
வைகப்ப த்தி	மின் த்தகங்களாகத்	தயாரிக்கலாம்.	அவ்வா
வைகப்ப த்தப்ப ம்	மின் த்தகங்கைள	ப தி-I	ப தி-II	என் ம்	 ட
தனித்தனிேய	பிரித் க்	ெகா க்கலாம்.	
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இனம்,	பாலியல்	மற் ம்	வன் ைற	ேபான்றவற்ைறத்	 ண் ம்	வைகயான
பதி கள்	தவிர்க்கப்பட	ேவண் ம்.	

��������	��������	��������	������?	

நீங்கள்	பின்வ ம்	 கவரிகளில்	எங்கைளத்	ெதாடர் 	ெகாள்ளலாம்.	

email	:	freetamilebooksteam@gmail.com		

Facebook:	https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks		

Google
Plus:	https://plus.google.com/communities/108817760492177970948
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	–	http://freetamilebooks.com/meet-the-team/	

	

mailto:freetamilebooksteam@gmail.com
https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
https://plus.google.com/communities/108817760492177970948
http://freetamilebooks.com/meet-the-team/


Supported	by	

கணியம்	அறக்கட்டைள	-	http://kaniyam.com/foundation		

	

http://kaniyam.com/foundation
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தமிழ்	ெமாழி	மற் ம்	இனக் க்கள்	சார்ந்த	ெமய்நிகர்வளங்கள்,	க விகள்
மற் ம்	அறி த்ெதா திகள்,	அைனவ க் ம்		கட்டற்ற	அ க்கத்தில்	கிைடக் ம்
ழல்



���	������		–	Mission

அறிவியல்	மற் ம்	ச கப்	ெபா ளாதார	வளர்ச்சிக் 	ஒப்ப,	தமிழ்	ெமாழியின்
பயன்பா 	வளர்வைத	உ திப்ப த் வ ம்,	அைனத் 	அறி த்	ெதா திக ம்,
வளங்க ம்	கட்டற்ற	அ க்கத்தில்	அைனவ க் ம்	கிைடக்கச்ெசய்த ம்.
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கணியம்	மின்னிதழ்	–	kaniyam.com

கிரிேயட் வ்	காமன் 	உரிைமயில்	இலவச	தமிழ்	மின் ல்கள்	–
FreeTamilEbooks.com

	

http://kaniyam.com/
http://FreeTamilEbooks.com/
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உைர	ஒலி	மாற்றி	–		Text	to	Speech

எ த் ணரி	–	Optical	Character	Recognition

விக்கி லத் க்கான	எ த் ணரி

மின் ல்கள்	கிண் ல்	க விக் 	அ ப் தல்	–	Send2Kindle

விக்கிப்பீ யாவிற்கான	சி 	க விகள்

மின் ல்கள்	உ வாக் ம்	க வி

உைர	ஒலி	மாற்றி	–	இைணய	ெசயலி

சங்க	இலக்கியம்	–	ஆன் ராய் 	ெசயலி

FreeTamilEbooks	–	ஆன் ராய் 	ெசயலி

FreeTamilEbooks	–	ஐஒஎஸ்	ெசயலி

WikisourceEbooksReport	இந்திய	ெமாழிக க்ககான	விக்கி லம்
மின் ல்கள்	பதிவிறக்கப்	பட் யல்

FreeTamilEbooks.com	–	Download	counter	மின் ல்கள்	பதிவிறக்கப்
பட் யல்

http://github.com/tshrinivasan/tamil-tts-install
https://github.com/KaniyamFoundation/Pdf2Text
http://github.com/tshrinivasan/OCR4wikisource
https://github.com/tshrinivasan/Send2Kindle
https://github.com/tshrinivasan/tools-for-wiki/
https://github.com/KaniyamFoundation/create_ebooks
https://github.com/fossbalaji/tamil-tts-web/
https://github.com/KaniyamFoundation/SangaIlakkiyangal
https://github.com/khaleeljageer/FreeTamilEBooks
https://github.com/kishorek/Free-Tamil-Ebooks
https://github.com/KaniyamFoundation/WikisourceEbooksReport
https://github.com/nithyadurai87/fte-ebooks-download-counter
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விக்கி	 லத்தில்	உள்ள	மின் ல்கைள	ப திேநர/ 	ேநரப்	பணியாளர்கள்
லம்	விைரந் 	பிைழ	தி த் தல்

	ேநர	நிரலைர	பணியமர்த்தி	பல்ேவ 	கட்டற்ற	ெமன்ெபா ட்கள்
உ வாக் தல்

தமிழ்	NLP	க்கான	பயிற்சிப்	பட்டைறகள்	நடத் தல்

கணியம்	வாசகர்	வட்டம்	உ வாக் தல்

கட்டற்ற	ெமன்ெபா ட்கள்,	கிரிேயட் வ்	காமன் 	உரிைமயில்	வளங்கைள
உ வாக் பவர்கைளக்	கண்டறிந் 	ஊக் வித்தல்

கணியம்	இதழில்	அதிக	பங்களிப்பாளர்கைள	உ வாக் தல்,	பயிற்சி
அளித்தல்

	

மின் லாக்கத் க் 	ஒ 	இைணயதள	ெசயலி

எ த் ணரிக் 	ஒ 	இைணயதள	ெசயலி

தமிழ்	ஒலிேயாைடகள்	உ வாக்கி	ெவளியி தல்



OpenStreetMap.org	ல்	உள்ள	இடம்,	ெத ,	ஊர்	ெபயர்கைள	தமிழாக்கம்
ெசய்தல்

தமிழ்நா 	 வைத ம்	OpenStreetMap.org	ல்	வைரதல்

ழந்ைதக்	கைதகைள	ஒலி	வ வில்	வழங் தல்

Ta.wiktionary.org	ஐ	ஒ ங் ப த்தி	API	க் 	ேதாதாக	மாற் தல்

Ta.wiktionary.org	க்காக	ஒலிப்பதி 	ெசய் ம்	ெசயலி	உ வாக் தல்

தமிழ்	எ த் ப்	பிைழத்தி த்தி	உ வாக் தல்

தமிழ்	ேவர்ச்ெசால்	கா ம்	க வி	உ வாக் தல்

எல்லா	FreeTamilEbooks.com	மின் ல்கைள ம்	Google	Play	Books,
GoodReads.com	ல்	ஏற் தல்

தமிழ்	தட்டச் 	கற்க	இைணய	ெசயலி	உ வாக் தல்

தமிழ்	எ த ம்	ப க்க ம்	கற்ற	இைணய	ெசயலி	உ வாக் தல்	(
aamozish.com/Course_preface	ேபால)

	

ேமற்கண்ட	திட்டங்கள்,	ெமன்ெபா ட்கைள	உ வாக்கி	ெசயல்ப த்த	உங்கள்
அைனவரின்	ஆதர ம்	ேதைவ.	உங்களால்	எவ்வாேற ம்	பங்களிக்க	இய ம்	எனில்
உங்கள்	விவரங்கைள		kaniyamfoundation@gmail.com	க் 	மின்னஞ்சல்
அ ப் ங்கள்.

http://OpenStreetMap.org/
http://OpenStreetMap.org/
http://Ta.wiktionary.org/
http://Ta.wiktionary.org/
http://FreeTamilEbooks.com/
http://GoodReads.com/
https://aamozish.com/Course_preface
mailto:kaniyamfoundation@gmail.com
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கணியம்	அறக்கட்டைளயின்	ெசயல்கள்,	திட்டங்கள்,	ெமன்ெபா ட்கள்	யா ம்
அைனவ க் ம்	ெபா வானதாக ம்,	100%	ெவளிப்பைடத்தன்ைம ட ம்
இ க் ம்.	இந்த	இைணப்பில்	ெசயல்கைள ம்,	இந்த	இைணப்பில்	மாத	அறிக்ைக,
வர 	ெசல 	விவரங்க ட ம்	காணலாம்.

கணியம்	அறக்கட்டைளயில்	உ வாக்கப்ப ம்	ெமன்ெபா ட்கள்	யா ம்	கட்டற்ற
ெமன்ெபா ட்களாக	 ல	நிர டன்,	GNU	GPL,	Apache,	BSD,	MIT,	Mozilla
ஆகிய	உரிைமகளில்	ஒன்றாக	ெவளியிடப்ப ம்.	உ வாக்கப்ப ம்	பிற	வளங்கள்,
ைகப்படங்கள்,	ஒலிக்ேகாப் கள்,	காெணாளிகள்,	மின் ல்கள்,	கட் ைரகள்
யா ம்	யாவ ம்	பகி ம்,	பயன்ப த் ம்	வைகயில்	கிரிேயட் வ்	காமன் 	உரிைமயில்
இ க் ம்.

https://github.com/KaniyamFoundation/Organization/issues
https://github.com/KaniyamFoundation/Organization/wiki
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உங்கள்	நன்ெகாைடகள்	தமி க்கான	கட்டற்ற	வளங்கைள	உ வாக் ம்
ெசயல்கைள	சிறந்த	வைகயில்	விைரந் 	ெசய்ய	ஊக் விக் ம்.

பின்வ ம்	வங்கிக்	கணக்கில்	உங்கள்	நன்ெகாைடகைள	அ ப்பி,	உடேன
விவரங்கைள	kaniyamfoundation@gmail.com	க் 	மின்னஞ்சல்	அ ப் ங்கள்.	

Kaniyam	Foundation
Account	Number	:	606	1010	100	502	79

Union	Bank	Of	India
West	Tambaram,	Chennai

IFSC	–	UBIN0560618

Account	Type	:	Current	Account

	

mailto:kaniyamfoundation@gmail.com


UPI	�������������	QR	Code

	

றிப் :	சில	UPI	ெசயலிகளில்	இந்த	QR	Code	ேவைல	ெசய்யாமல்	ேபாகலாம்.
அச்சமயம்	ேமேல	உள்ள	வங்கிக்	கணக் 	எண்,	IFSC	code	ஐ	பயன்ப த்த ம்.

Note:	Sometimes	UPI	does	not	work	properly,	in	that	case	kindly	use	Account
number	and	IFSC	code	for	internet	banking.
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